
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٟ٘ ػجبهح ػٓ ػ١ٍّبد عّغ ٚؽظو شبًِ ٌٍّؼٍِٛبد :  اٌزؼلاكاد اٌَىب١ٔخ

لكُ٘ ٚرٛى٠ؼُٙ ٚا٤ٚػبع ا٨لزظبك٠خ اٌّورجطخ ثبٌَىبْ ِٓ ؽ١ش ػ

 ٚا٨عزّبػ١خ ٌُٙ فٟ ِٕطمخ ِؼ١ٕخ ٚفٝ فزوح ى١ِٕخ ِؾلكح

رَغ٩١د اٌّٛا١ٌل ٚاٌٛف١بد ٚؽب٨د اٌيٚاط :  ا٦ؽظبءاد اٌؾ٠ٛ١خ

 ٚاٌط٩ق ٚغ١و٘ب

٠مظل ثٙب ى٠بكح ػلك اٌَىبْ ٔز١غخ اهرفبع ِؼل٨د :اٌي٠بكٖ اٌطج١ؼ١ٗ

 اٌّٛا١ٌل ٚأقفبع ِؼل٨د اٌٛف١بد

ٟ٘ أزمبي اٌَىبْ ِٓ ِٕطمخ ٤فوٜ كافً ؽلٚك اٌلٌٚخ :  اٌٙغوٖ اٌلاف١ٍٗ

 ثٙلف اٌؼًّ أٚ ا٦لبِخ أٚ اٌزؼ١ٍُ

ٟ٘ أزمبي اٌَىبْ ِٓ كٌٚخ إٌٝ أفوٜ ثٙلف اٌؼًّ أٚ :  اٌٙغوٖ اٌقبهع١ٗ

 ا٦لبِخ أٚ اٌزؼ١ٍُ

ٟ٘ اٌفوق ث١ٓ ػلك اٌّٙبعو٠ٓ ٚػلك اٌمبك١ِٓ إٌز١غخ :اٌٙغوح اٌظبف١خ

 طبٌؼ اٌلٌٚخ إما وبْ اٌمبكِْٛ أوضو ِٓ إٌبىؽ١ٓ  رىْٛ فٟ

٘غوح اٌىفبءاد اٌؼ١ٍّخ ِٓ ِظو إٌٝ اٌلٚي ا٤ٚهٚث١خ :  ٘غوح اٌؼمٛي

ثَجت لٍخ فوص اٌؼًّ ٚ ػؼف ا٦ِىبٔبد اٌؼ١ٍّخ ٚ ا٦غواءاد اٌّبك٠خ 

 ٚاٌّؼ٠ٕٛخ اٌزٝ رملِٙب ٌُٙ اٌلٚي ا٤عٕج١خ

 إٌٛع ) إٔبس ٚموٛه ( ٠مظل ثٗ رم١َُ اٌَىبْ ؽَت:  اٌزوو١ت إٌٛػٟ

ِٓ أُ٘ اٌّؤشواد اٌَىب١ٔخ ٌّؼوفخ اٌملهح ا٦ٔزبع١خ  :اٌزوو١ت اٌؼّوٞ

 ٚاٌؾ٠ٛ١خ ٌٍّغزّغ

٠ٚمظل ثٗ رم١َُ اٌَىبْ ؽَت ا٤ٔشطخ ا٨لزظبك٠خ :  اٌزوو١ت ا٦لزظبكٜ

 أٚ اٌؾبٌخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 ٟ٘ فبهط لَّخ ػلك اٌَىبْ ػٍٝ َِبؽخ اٌلٌٚخ:اٌىضبفخ اٌؼبِخ

 ٟ٘ فبهط لَّخ ػلك اٌَىبْ ػٍٝ اٌَّبؽخ اٌَّزغٍخ فؼ٩:بف١خاٌىضبفخ اٌظ

ٟ٘ رغّؼبد ػّوا١ٔخ فٝ اٌّلْ اٌىجوٜ ٚؽٌٛٙب رفزمو إٌٝ اٌقلِبد  ٌؼشٛائ١بدا

 اٌظؾ١خ ٚا١ٌّبٖ إٌم١خ ٚاٌظوف اٌظؾٟ ٚاٌطوق ٚشوٚؽ اٌَىٓ اٌظؾٟ .

ٟ٘ ػلك اٌّزؼط١ٍٓ اٌمبكه٠ٓ ػٍٝ اٌؼًّ ٨ٚ ٠َزفبك ُِٕٙ فٝ إٔزبط  اٌجطبٌخ

 اٌٍَغ أٚ اٌقلِبد

 اٌيهاػ١خ ٥ٌهاػٟ اٌوٞ ١ِبٖ ٌزٛط١ً اططٕبػ١خ ِبئ١خ لٕٛاد اٌزوع

 هفغ ػٍٝ ٚرؼًّ إٌٙو ِغوٜ فٝ رٕشؤ ثٛاثبد ٌٙب ِبئ١خ ؽٛاعي اٌمٕبؽو

 اٌّزفوػخ اٌزوع فٝ ٌزظت اِبِٙب ا١ٌّبح َِٕٛة

 اٌفؼ١ٍخ ا٤هع َِبؽخ ٘ٝ اٌيهاػ١خ اٌَّبؽخ

 ٍٕخ ف٩ي اٌيهاػ١خ اٌّٛاٍُ وً فٝ ًاٌّؾبط١ َِبؽخ اٌّؾظ١ٌٛخ اٌَّبؽخ

  ا٨هػ١خ اٌمشوح ثبؽٓ ِٓ اٌّؼل١ٔخ اٌقبِبد اٍزقواط رؼل٠ٓ

 اٌؼؼ٠ٛخ غ١و اٌؼٕبطو ِٓ اوضو أٚ ػٕظو ِٓ رزىْٛ: فٍي٠خ ِؼبكْ

  ػؼ٠ٛخ غ١و اٚ ػؼ٠ٛخ ػٕبطو ِٓ رزىْٛ: فٍي٠خ ٨ ِؼبكْ

 اٌؼبٌُ ٚيك ِٓ غ١و٘ب ٚ اٌلٌٚخ ث١ٓ اٌقلِبد ٚ اٌٍَغ رجبكي فبهع١خ رغبهح

 ا٨فوٜ

 إٌّبؽك ٚ اٌّؾبفظبد ث١ٓ اٌّزٕٛػخ اٌقلِبد ٚ اٌٍَغ رجبكي: كاف١ٍخ رغبهٖ

 اٌلٌٚخ كافً اٌّقزٍفخ

 اٌؼّو٠خ اٌفئبد ؽ١ش ِٓ اٌَىبْ ٌزّض١ً اٌج١ب١ٔخ ا٤شىبي أؽل:  اٌَىبٔٝ اٌٙوَ

 إٌٛػٟ ٚاٌزوو١ت

 

 ثُ رفَو
 ث١ٓ فبطخ اٌجطبٌخ ، ػبَ 18 كْٚ ا٨ؽفبي ىٚاط اٌّٛا١ٌل؟ ِؼلي اهرفبع

 اٌٝ ا٨ٍوٖ ٠لفغ اٌنٜ اٌفمو َٔجخ اهرفبع ، ا١ِ٨خ َٔجخ اهرفبع ، إٌَبء

 الزظبك٠ب   ا٨ٍوح ٌَّبػلح ا٨ؽفبي ِٓ وج١و ػلك أغبة

 َِزٜٛ اهرفبع.  ا٤عٛه اهرفبع.  اٌؼًّ فوص رٛافو ٌٍّل٠ٕٗ؟ اٌَىبْ عنة

 اٌزوف١ٙ١خ ٚإٌّشآد ٚاٌؾىُ ا٦كاهح رووي. اٌقلِبد رٛافو.  اٌّؼ١شخ

 . ثبٌّلْ ٚاٌضمبف١خ

 رل٘ٛه.  ا٤عٛه أقفبع.  اٌؼًّ فوص لٍخ ؟ اٌّلْ ِٓ اٌَىبْ ؽوك

  اٌيهاػ١خ اٌٍّى١بد ؽخَِب طغو. اٌَىب١ٔخ اٌٛؽلاد لٍخ.  اٌقلِبد َِزٜٛ

 ػلَ.  اٌجطبٌخ ٚأزشبه اٌّؼ١شخ َِزٜٛ أقفبع اٌقبهع١خ؟ اٌٙغوح 

 لبكهح كٚي إٌٝ اٌّفىوح اٌؼمٛي ٘غوح إٌٝ ٠ؤكٜ ِّب اٌؼ١ٍّخ اٌملهاد رٛظ١ف

 اٌّؼ١شخ َِزٜٛ رؾ١َٓ فٝ اٌوغجخ اٌملهاد ٘نٖ رٛظ١ف ػٍٝ

 اٌطوق لِ ٌٍٙٛخ ؟  اٌف١ؼ١خ فبطخ اٌَٙٛي ِٕبؽك فٝ اٌَىبْ ٠زووي

 فٝ اٌَىبْ ،٠ٕله ا٤ٔشطخ ِٓ ٚغ١و٘ب اٌيهاػخ ٌٍٙٛخ ٚ اٌّلْ ٚإٔشبء

 اٌٛػوح اٌغج١ٍخ إٌّبؽك

 ٚٔلهح اٌؾواهح كهعخ اهرفبع ثَجت اٌظؾوا٠ٚخ؟ إٌّبؽك فٝ اٌَىبْ ٠مً

 اٌّقزٍفخ ا٤ٔشطخ ل١بَ طؼٛثخ ِٓ مٌه ػٍٝ ٠زورت ِٚب ا٤ِطبه

 ِلْ ظٙود ، وج١وح ثؤػلاك ْاٌَىب إ١ٌٙب اعزنثذ ا٠ٌٌَٛ؟ لٕبح ؽفو أ١ّ٘خ

 ٩ِؽٝ ِّو وؤُ٘ ا٠ٌٌَٛ لٕبح ؽفو لجً ِٛعٛكح رىٓ ٌُ

 ٚاٍؼخ َِبؽبد ٌٛعٛك ٌٍَىبْ؟ اٌؾم١مٝ اٌزٛى٠غ رؼىٌ ٨  اٌؼبِخ اٌىضبفخ

 ِؾلٚكح َِبؽخ فٝ ٠زوويْٚ ،اٌَىبْ الزظبك٠ب َِزغٍخ أٚ ِؼّٛهح غ١و

 ِظو َِبؽخ ِٓ% 5 ِٓ ألً ٌٍغب٠خ

 ٚ ثبٌّلْ اٌؼًّ فوص رٛافو ؟ اٌو٠ف ػٓ اٌّلْ فٝ اٌَىب١ٔخ اٌىضبفخ رورفغ

 ٚا٨عزّبػ١خ ٚاٌظؾ١خ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌقلِبد رووي ٚ اٌّؼ١شخ َِزٜٛ اهرفبع

 ثبٌّلْ ٚاٌضمبف١خ اٌزوف١ٙ١خ ٚإٌّشآد ٚاٌؾىُ ا٦كاهح رووي ٚ ثبٌّلْ

 إٌٝ أكٜ ِّب اٌّلْ إٌٝ اٌو٠ف ِٓ اٌَىبْ ٘غوح ؟ اٌؼشٛائ١بد ظٙٛه

 اٌؼبِخ  ٚاٌّوافك  اٌقلِبد ػٍٝ اٌؼغؾ ٠بكحٚى اٌشل٠ل اىكؽبِٙب

 ٚأقفبع ٚاٌفمو اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؼ١ٍّخ وفبءح أقفبع ؟ ا١ِ٤خ أزشبه أٍجبة

.  اٌزؼ١ٍُ رىٍفخ ٚاهرفبع اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌقلِبد رٛى٠غ ٍٛء ٚ. اٌّؼ١شخ َِزٜٛ

 ػبٍِخ وؤ٠ل ا٤ؽفبي ٚاٍزقلاَ

 ػلك فٝ اٌزٍٛغ. اٌَىبٟٔ إٌّٛ ِؼل٨د اهرفبع ؟ اٌجطبٌخ ِشىٍخ أٍجبة

 أػلاك ػٛكح.  اٌؾىِٟٛ اٌؼًّ فٝ اٌوغجخ.  إٌّظُ غ١و اٌزؼ١ٍُ فٝ اٌٍّزؾم١ٓ

 اٌؼًّ ٍٛق ٠زطٍجٙب اٌزٟ ٚاٌّٙبهاد اٌقجواد ٔمض ٚ اٌّٙبعو٠ٓ ِٓ وج١وح

 ؟ ا٤ف١وح إٌَٛاد فٝ اٌمطٓ ِٓ ِظو أزبط لٍخ

 خاٌغنائ١ اٌّؾبط١ً ىهاػخ فٝ اٌزٍٛغ ٔؾٛ اٌؾى١ِٛخ ا١ٌَبٍخ ٨رغبٖ

 ؟ ِظو فٝ اٌؾ١ٛا١ٔخ اٌضوٚح أقفبع

 .                              اٌجو١ٍُ ِضً ثب٤ػ٩ف اٌّيهٚػخ اٌَّبؽبد ٔمض

  ٚػؼفٙب إعٙبك٘ب إٌٝ ٠ؤكٜ ِّب اٌؾمً فٝ اٌؾ١ٛأبد اٍزقلاَ

 لٍخ - اٌجمو عْٕٛ ِضً اٌؾ١ٛا١ٔخ ثبٌضوٚح رفزه اٌزٝ ا٤ِواع أزشبه

 ِؾ١ٍب   اٌّظٕؼخ ا٤ػ٩ف أٍؼبه اهرفبع - اٌج١طو٠خ ا٦ِىبٔبد

   ؟ أ٨ْ إٌٝ ا٤ؽّو ثبٌجؾو اٌؾل٠ل ِٕبعُ اٍزغ٩ي  ػلَ

 إٌّبعُ ٚرجبػل اٌزؼبه٠ٌ ٚٚػٛهح ٌجؼل٘ب 

 

 ا٤هاػٟ ِٓ% 60 فؾٛاٌٟ اٌيهاػ١خ اٌٍّى١خ رفزذ ؟ اٌيهاػٗ ِشى٩د

 إٌّٛ -.  ٌٍؾ١بىح أفلٔخ 5 ِٓ ألً ىهاػ١خ ؽ١بىاد إٌٝ ِمَُ اٌيهاػ١خ

 هاػ٥ٌٟ رج٠ٛو ِٓ ٠ظبؽجٗ ِب ٚ:  اٌيهاػ١خ اٌولؼخ ؽَبة ػٍٝ اٌؼّوأٟ

 ػٍٝ اٌّلهثخ غ١و اٌيهاػ١خ اٌؼّبٌخ -. َِبؽزٙب رٕبلض ٚ اٌيهاػ١خ

 . اٌّياهػ١ٓ ٚ٘غوح اٌيهاػخ فٟ اٌؾل٠ضخ اٌزىٌٕٛٛع١خ ا٤ٍب١ٌت اٍزقلاَ

 اٌٛاكٞ ٘ٛاِش فٟ فبطخ اٌيهاػ١خ ا٤هاػٟ ٌٗ رزؼوع اٌنٞ اٌزظؾو -

 ١خإٔزبع أقفبع إٌٝ ٠ؤكٜ ِّب  ا٢فبد أزشبه -. اٌٛاؽبد ٚ اٌلٌزب ٚ

 اٌمل٠ّخ اٌٍٛبئً اٍزقلاَ -. ا٦ٔزبط رىٍفخ ِٓ ٠ي٠ل ٚ اٌيهاػ١خ ا٤هاػٟ

 ٨ٍزقلاِٙب( اٌزوثخ رغو٠ف) اٌزوثخ إىاٌخ -. اٌيهاػخ ٚ اٌوٞ ػ١ٍّبد فٟ

 اٌمبْٔٛ ٠قبٌف ف١ّب ا٤ؽّو اٌطٛة طٕبػخ فٟ

 ا٤ٍّبن ِٓ ػل٠لح أٔٛاػب   رَزٛهك أٔٙب إ٨ ٌّظو اٌىج١و ا٦ٔزبط هغُ 

 ا٤ٍّبن ِٓ اٌَىبْ ؽبعخ ٌَل ٚاٌوف٠ٛبد؟( اٌغّجوٜ) ٚاٌمشو٠بد

 اٌجزو اٌظٕبػبد فٝ فبَ ِبكح إٌظ١فخ ٌٍطبلخ ِظله ؟ اٌطج١ؼٟ اٌغبى أ١ّ٘ٗ

  ١ٌٍَبهاد ٚلٛك ٌٍجٛربعبى وجل٠ً إٌّبىي ِٓ وض١و فٝ ؽب١ٌب   أكفً ٚو١ّب٠ٚخ

 َِٚزٍيِبد اٌقبَ اٌّٛاك ثؼغ ٔمض ِظو؟ فٟ اٌظٕبػخ ِؼٛلبد

  ا٤ٍؼبه أٚ اٌغٛكح ؽ١ش ِٓ اٌؼب١ٌّخ إٌّزغبد ِٕبفَخ طؼ٠ٛخ.  اٌظٕبػخ

                                         وبٌظ١ٓ اٌقبهع١خ اٌلٚي ثؼغ رّبهٍٙب اٌزٝ ا٦غواق ١ٍبٍبد

 . اٌزظ١ٕغ ا٨٢د اٍز١واك فٝ اٌقبهط ػٍٝ ا٨ػزّبك - اٌّب٘وح اٌؼّبٌخ ٔمض

 ا٤ٍٛاق ػؼف،  ٌّظبٔغا ِٓ ػل٠ل فٝ اٌمل٠ّخ ا٨٢د ػٍٝ ا٨ػزّبك

 . اٌّؼ١شخ َِزٜٛ أقفبع ــ ا٤عٛه أقفبع ــ اٌزؼقُ:  ثَجت اٌّؾ١ٍخ

 رفؼ١ً ٚ اٌظٕبػ١خ اٌّغب٨د فٟ ا٨ٍزضّبه ػٓ اٌَّزضّو٠ٓ ػيٚف

 . اٌؼمبهاد ٚ وب١ٌَبؽخ ثّغب٨د ا٨ٍزضّبه

 ؟ ِظو طبٌؼ فٝ ١ٌٌ اٌزغبهٞ ا١ٌّياْ

 ِزطٍجبرُٙ ى٠بكحٚ اٌَىبْ ػلك ى٠بكح ثَجت اٌٛاهكاد ى٠بكح

 ف١ٍظ ٚ اٌش١ـ شوَ)  ؟ ِظو فٝ اٌوئ١َ١خ ا١ٌَبؽخ ِٕبؽك ِٓ ١ٍٕبء رؼل

 اٌشٛاؽئ وضوح.  ٚطؾوا٠ٚخ ٚعج١ٍخ ٍبؽ١ٍخ ث١ئخ ث١ٓ ِب اٌزٕٛع(  اٌؼمجخ

 رٛعل اٌّوعب١ٔخ اٌشؼبة اٌَبؽؼخ ٚاٌشٌّ شزبء   اٌلافئ ٚإٌّبؿ اٌو١ٍِخ

 ط٩ػ ٚلٍؼخ ، وبرو٠ٓ ٍبٔذ ك٠و:  ِضً اٌمل٠ّخ ا٢صبه ِٓ اٌؼل٠ل ١ٍٕبء فٝ

 غ١و٘ب ، اٌل٠ٓ

 ١ِبٖ)   ث١ئزٗ رٕٛع ؟ اٌٙبِخ ا١ٌَبؽ١خ ا٤لب١ٌُ ِٓ ا٤ؽّو اٌجؾو ٍبؽً

 ظٙو(   ١ٍٍٙخ ه١ٍِخ ٍٙٛي ، غبؽَخ ِوعب١ٔخ ٚشؼبة ، ىهلبء طبف١خ

 ا١ٌَبؽخ ف١ٗ رزُ اٌظؾواء كافً إٌٝ ؽوق رّضً ػل٠لح أٚك٠خ رمطؼٗ عجٍٝ

 اٌج١ئ١خ

 ػٍٝ ِبٌٕزبئظ اٌّزورجخ
                                              اٌّلْ فٝ  اٌَىبٟٔ إٌّٛ ِؼلي اهرفبع ؟ اٌلاف١ٍخ اٌٙغوح

  ٌٍٙغوح اٌَّزمجٍخ ثبٌّؾبفظبد ا٦ٔبس اٌنوٛهػٓ َٔجخ اهرفبع

 .   ٚاٌؼشٛائ١بد ا٨ىكؽبَ ِضً اٌّلْ فٝ اٌّشى٩د ِٓ ظٙٛهػل٠ل

 ثخاٌغبم ثبٌّؾبفظبد اٌؼبٍِخ ا٠٤لٞ ٚفوح

 اٌطبهكح اٌّؾبفظبد فٝ اٌيهاػ١خ فبطخ اٌؼّبٌخ ٔمض

 أشىبٌٙب ثىبفخ اٌغو٠ّخ ِؼل٨د ٚاهرفبع اٌؼٕف أزشبه ؟ اٌفمو أزشبه

  ا٦ػ٩َ ٍٚبئً ف٩ي ِٓ اٌشجبة ث١ٓ اٌٛػٟ ٔشو : ا٦كِبْ ِىبفؾخ ؽوق

 رغو٠ُ لٛا١ٔٓ رفؼ١ً.  اٌجطبٌخ ِشىٍخ ِٓ ٌٍؾل ٌٍشجبة ػًّ فوص رٛف١و

 ثشىً اٌّٛأئ ػٍٝ اٌولبثخ رشل٠ل.  ٚرؼبؽ١ٙب ثٙب ٚا٨رغبه اٌّقلهاد عٍت

 َِزّو

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ا٦ٍز٩ٙو١خ اٌٍَغ ػٍٝ اٌطٍت ى٠بكح ؟ اٌَىب١ٔخ اٌّشىٍخ

 اٌغنائ١خ اٌّؾبط١ً اٍز١واك إٌٝ اٌلٌٚخ ٌغؤد 

 ٌٍغناء اٌَّزٛهكح اٌلٚي ِٓ ِظو أطجؾذ

  ٌّظو اٌزغبهٞ ا١ٌّياْ افز٩ي 

 . ا٦لزظبكٜ إٌّٛ ػٍٝ صم٩١   ػجئب   ٠شىً ِّب ك٠ٛٔٙب ى٠بكح

  اٌقلِبد فٝ ػغي - اٌؼنثخ ا١ٌّبٖ فٝ اٌفوك ٔظ١ت ٔمض

 أٍئٍخ ِزٕٛػخ
 ا٨ل١ّ١ٍخ اٌز١ّٕخ ِغب٨د فٝ اٌزٍٛغ اٌَىب١ٔخ؟ اٌّشىٍخ ٌؾً ١ٍٕبه٠ٛ٘بد

 اٌَىبٔٝ ؽبَا٨ىك ٚ اٌزووي ػٓ ثؼ١لح ٌّٕبؽك

 اٌظؾخ ٚ اٌزؼ١ٍُ ٚ ا١ِ٨خ ِؾٛ فٝ اٌجشو٠خ ٌٍز١ّٕخ فؼبٌٗ ثواِظ ارجبع

                         ٚرؾل٠ضٙب اٌوٜ ٍٚبئً ٚرؾ١َٓ ١ٌٍّبٖ عل٠لح ِظبكه ػٓ اٌجؾش

 اٌغناء فغٛح ٌَل ٌٍيهاػخ ا٤هاػٝ اٍزظ٩ػ فٝ اٌزٍٛغ

  اٌفٕٝ فبطخ اٌزؼ١ٍُ رط٠ٛو 

   اٌؼوث١خ فبطخ اٌقبهع١خ ياٌلٚ ِغ اٌؼ٩لبد رؾ١َٓ

 : ِظو ِؾبفظبد فٝ اٌَىب١ٔخ اٌىضبفخ

 51 وضبفزٙب ٚرجٍغ اٌمب٘وح ِؾبفظخ علا اٌَىب١ٔخ اٌىضبفخ ِورفؼخ ِؾبفظبد

 .  2وُ/َّٔخ أٌف

 ٚاٌغ١يح ٚا٦ٍّبػ١ٍ١خ ثٛهٍؼ١ل ِؾبفظبد: اٌىضبفخ ِورفؼخ ِؾبفظبد

 ٍٚٛ٘بط ١ٌّٕبٚا ٚك١ِبؽ ٚإٌّٛف١خ اٌغوث١خ: اٌىضبفخ ِزٍٛطخ ِؾبفظبد

 .ٚا٤لظو ٚا٦ٍىٕله٠خ ٚاٌشول١خ ٚاٌلل١ٍٙخ ٚأ١ٍٛؽ ٚلٕب

 ٚاٌجؾ١وح اٌش١ـ وفو:  اٌىضبفخ ِٕقفؼخ ِؾبفظبد

 شبٍؼخ ِؾبفظبد ٚ٘ٝ اٌؾلٚك ِؾبفظبد :علا   اٌىضبفخ ِٕقفؼخ ِؾبفظبد

  اٌَىبْ ٚل١ٍٍخ اٌَّبؽخ

 ٕخِل٠ أؽواف إٌٝ ٌٍٛطٛي ا٤ٔفبق ِزوٚ اِزلاك : ِظو فٝ إٌمً َِزمجً

 . ٚرط٠ٛو٘ب ا٠ٌٌَٛ لٕبح رؼ١ّك - اٌغل٠لح ٚاٌّلْ اٌمب٘وح

 .                                                                                   ؽل٠ضخ ِٛأئ ٚإٔشبء اٌمل٠ّخ اٌّٛأئ رط٠ٛو

 . ٚرغل٠ل٘ب اٌؾل٠ل٠خ اٌَىه رط٠ٛو

 . اٌّظو٠خ ١خا٩ٌّؽ اٌَفٓ أػلاك ٚى٠بكح اٌَفٓ ثٕبء رط٠ٛو

 عٕٛة ٚاٌَؼٛك٠خ ِظو ث١ٓ ِب ِبئٝ عَو ٌؼًّ اٌلهاٍخ رؾذ ِشوٚع

 اٌلٌٚز١ٓ ث١ٓ ٚاٌجؼبئغ ا٤فواك ٔمً ؽووخ ٌز١ًَٙ ؛ اٌؼمجخ ف١ٍظ

 ؟ اٌّظوٞ ثب٨لزظبك إٌٙٛع و١ف١خ

 ا٤ٚػبع اٍزمواه ِغ اٌج٩ك فٝ ا١ٌَب١ٍخ ا٤ٚػبع اٍزمواه ػٍٝ اٌؼًّ

  اٌطبلخ ِٚظبكه ٌّؼل١ٔخا ثبٌضوٚاد ا٨٘زّبَ.  ا١ِٕ٤خ

 اٌيهاػ١خ اٌٍٛبئً ٚرط٠ٛو ، عل٠لح أهاع اٍزظ٩ػ))  ثبٌيهاػخ ا٨٘زّبَ

 فٝ عل٠لح ١ِبٖ ِظبكه ػٓ اٌجؾش،  (( عل٠لح ٔجبر١خ ٨٩ٍد ٚاٍزٕجبؽ ،

 إٌّبؽك ٚرط٠ٛو ا١ٌَبؽخ كػُ،  اٌشّبٌٟ ٚاٌَبؽً اٌظؾوا٠ٚخ إٌّبؽك

 ثزم١َُ اٌقبطخ ا٨رفبلبد ؼ١ًٚرف ا١ًٌٕ ؽٛع كٚي ِغ اٌزؼبْٚ،  ا١ٌَبؽ١خ

 . اٌؼٍّٝ اٌجؾش ٚكػُ اٌفٕٝ اٌزؼ١ٍُ فبطخ ثبٌزؼ١ٍُ ا٨٘زّبَ،  ا١ًٌٕ ١ِبٖ

 ا٨لزظبك٠خ اٌلهاٍبد فٝ اٌغغواف١خ اٌّؼٍِٛبد ٔظُ اٍزقلاَ فٝ اٌزٍٛغ

 ؟ كًٌ ٌّظو.. اٌقبهع١خ اٌزغبهح فٟ رؤصو اٌزٟ اٌؼٛاًِ ِٓ ِغّٛػخ رٛعل

 ِٕزغبد اٍز١واك إٌٝ اٌلٌٚخ ٠ؼطو ِّب بْاٌَى ٤ػلاك اٌَو٠غ إٌّٛ -1

 ىهاػزٙب ٠ّىٓ ٨ ِٕزغبد ٚعٛك -2. اٌَىبْ ؽبعخ ٌَل اٌقبهط ِٓ ػل٠لح

 ٚ ا١ٌَب١ٍخ اٌؼٛاًِ -3 . إٌّبف١خ اٌظوٚف ٩ِءِخ ػلَ ثَجت ِظو فٟ

 ا٨ٍز١واك لٛا١ٔٓ رغ١١و : ِضً ثبٌزغ١و رز١ّي ِب ػبكح اٌزٟ ا١ٌَبٍخ ظوٚف

 ا٤فوٜ ثبٌلٚي ِظو ػ٩لخ  - اٌزظل٠و ٚ

 اٌزوثخ اٌو١ٍِخ فٝ ِظو اٌزوثخ اٌط١ٕ١خ فٝ ِظو 1

ِٕبؽك 

 أزشبه٘ب

ٚاكٜ ٔٙو ا١ًٌٕ ٚ اٌلٌزب 

 ٚ ِٕقفغ اٌف١َٛ

ثطْٛ ا٨ٚك٠خ اٌظؾوا٠ٚخ ٚ 

ي ١ٍٕبء ٚ اٌَبؽً اٌٛاؽبد ٚ شّب

 اٌشّبٌٝ ٌٍظؾواء اٌغوث١خ 

ِزغبَٔخ ؽ١ش ٠زىْٛ  ١ِّيارٙب 

ٝ ِؼظّٙب ِٓ اٌطّ

 ا١ٌٍٕٟ

فف١فخ ؽ١ش رزَوة ف١ٙب ا١ٌّبح 

 ثَوػخ ٚ رفزمو ٌٍّبكح اٌؼؼ٠ٛخ

 

 اٌٛاهكاد اٌّظو٠خ اٌظبكهاد اٌّظو٠خ 2

اٚعٗ 

 اٌشجخ

 اٌلٚي اٌزٝ رظله ٚ رَزٛهك ِٕٙب ِظو ٘ٝ :

 ا٠٨ٌٛبد اٌّزؾلح ا٨ِو٠ى١خ –هٚثٝ كٚي ا٨رؾبك ا٨ٚ

 كٚي شوق اٚهٚثب  –كٚي ا٠ٛ١ٍخ ٚ افو٠م١خ 

 اٌلٚي اٌؼوث١خ -

اٚعخ 

 ا٨فز٩ف

 اُ٘ إٌّزغبد :

 اٌفٍٛفبد 

 اٌغبى اٌطج١ؼٝ 

 اٌقؼوٚاد 

 ا٩ٌّثٌ اٌغب٘يٖ 

 ا٨كٚاد ٚ ا٨عٙيٖ إٌّي١ٌخ

 اُ٘ إٌّزغبد :

إٌّزغبد ا٨غنائ١خ ٚ 

 اّ٘ٙب : اٌمّؼ ٚ اٌي٠ٛد

 إٌجبر١خ ٚ اٌٍؾَٛ 

ا٨عٙيح اٌىٙوثبئ١خ ٚ 

 ا٨٢د ٚ غ١و٘ب 

 اٌّظوٜ ا٨لزظبك رٛاعٗ اٌزٝ اٌزؾل٠بد

 . ا٦ٔزبع١خ اٌّغب٨د وً فٟ ػبَ ثشىً اٌزم١ٕبد َِزٜٛ أقفبع -1

 . ك٨ٚه ١ٍِبه 36 ػٍٝ ىاكد اٌزٟ اٌقبهع١خ اٌل٠ْٛ أٞ:  اٌل٠ْٛ -2

 اٌَىبْ رغبٖ اٌلٌٚخ ػٍٝ كاف١ٍخ ك٠ٚٓ ع١ٕٗ ١ٍِبه 200 ػٍٝ ٠ي٠ل ِب عبٔت إٌٝ

 . ِؼطوك اىك٠بك فٟ ٚ٘ٝ

 ف١ٕؼىٌ فبطخ ِظو فٟ ٚ وىً ثبٌّٕطمخ ا١ٌَب١ٍخ ا٤ٚػبع اٍزمواه ػلَ -3

 ِّب ٌّظو اٌؼوث١خ ثبٌلٚي اٌؼب١ٍِٓ ِٓ اٌؼل٠ل ػٛكح ثغبٔت ا٨لزظبك ػٍٝ ٍٍجب  

 . اٌج٩ك الزظبك٠بد ػٍٝ عل٠لا   ػجئب   ٠ؼ١ف

 اٌىبفٟ ثبٌمله ِزٛافوح اٌغ١و إٌّزغبد ٚ اٌٍَغ ِٓ ٍز٩ٙنا٨ ِؼل٨د ى٠بكح - 4

 . ا٨ٍز١واك ِؼل٨د ى٠بكح ٚ اٌّظوٞ اٌزغبهٞ ا١ٌّياْ ػٍٝ ػجئب   ٠ّضً ِّب

 : ا١ٌَبؽخ ٌز١ّٕخ اٌلٌٚخ عٙٛك

 اٌؾفبظ ٚ اٌىجوٜ اٌّشوٚػبد ر١ّٕخ ٚ ٌلػُ ٣ٌصبه ٚ ٌٍضمبفخ ٚىاهح إٔشبء -1

 اٌفٕبكق إٔشبء فٟ اٌزٍٛغ -2 . ٌّظو٠خا اٌؾؼبه٠خ ٚ اٌضمبف١خ إٌظُ ػٍٝ

 ع٠ٛب   أٚ ٔٙو٠ب   وبْ ٍٛاء إٌمً ٍٚبئً ٚ اٌطوق رؾ١َٓ -3 اٌّقزٍفخ ثلهعبرٙب

 . ٚإٌّزغؼبد ا١ٌَبؽ١خ اٌموٜ رط٠ٛو -4  . ثو٠ب   أٚ

 .  اٌؼبٌُ كٚي فٟ ا١ٌَبؽٟ اٌز٠َٛك ٚ اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبهع فٟ اٌّشبهوخ -5

 . رط٠ٛو٘ب ٚ ا١ٌَبؽ١خ ٕبؽكثبٌّ اٌّطبهاد إٔشبء فٟ اٌزٍٛغ -6

 و١ٍبد إٔشبء -8 .اٌَبئؾ١ٓ ِغ اٌزؼبًِ ثى١ف١خ إهشبكُ٘ ٚ اٌّٛاؽ١ٕٓ رٛػ١خ -7

 ا١ٌَبؽٟ اٌؼًّ فٟ ٚاٌىفبءاد اٌؼ١ٍّخ اٌىٛاكه ٌزٛف١و ا١ٌَبؽخ ِؼب٘ل ٚ

 هو١يح ٚ اٌؾل٠ش اٌؼظو فٝ ا٨لزظبك٠خ ٌٍؾ١بح اٌوئ١َٟ اٌشو٠بْ:  اٌغٛٞ إٌمً

 ا١ٌَبؽٝ ٌٍٕشبؽ عنة ظوػٕ ٚ اٌل١ٌٚخ ٌٍزغبهح

  ا٨ٍىٕله٠خ – اٌش١ـ شوَ – اٌمب٘وح ِطبه:  اٌل١ٌٚخ اٌّطبهاد

 اٌقبهعخ ٚ ِطوٚػ ِوٍٟ:  اٌّؾ١ٍخ اٌّطبهاد

 

 

 ١خاٌقبهع ِظو رغبهح ٔظف ِٓ أوضو ِغ رزؼبًِ:  ا٦ٍىٕله٠خ ١ِٕبء

 اٌمٕبح ِلفً شوق ٠مغ ؽ١ش ، اٌقبهعٟ ا١ٌّٕبء ّ٘ب ٚ:  ثٛهٍؼ١ل ١ِٕبء

 ثٛهٍؼ١ل عٕٛة ٠مغ ٚ اٌلافٍٝ ا١ٌّٕبء ٚ ، اٌشّبٌٝ

 ِٓ ٠ؼل ٚ ا٠ٌٌَٛ ٌمٕبح اٌغٕٛثٟ اٌطوف ػٍٝ ٠مغ:  ا٠ٌٌَٛ ١ِٕبء

 ا٤ؽّو اٌجؾو ػٍٝ اٌجؼبئغ ٚ اٌووبة ٌؾووخ ثبٌَٕجخ اٌّٛأئ أُ٘

 اٌمل٠ُ ا١ٌّٕبء غوة شّبي :شاٌؾل٠ ا٠ٌٌَٛ ١ِٕبء أٔشئ

 رؼل٠ٕٟ ٚ رغبهٞ ١ِٕبء ٚ٘ٛ:  ٍفبعب ١ِٕبء

 ؟(  رفَو ثُ)  ل١ًٍ اٌّظو٠خ اٌّٛأئ ػلك فئْ ِظو ٍٛاؽً ؽٛي هغُ

 اٌلٌزب ٚ ثبٌٛاكٜ اٌؼّواْ ػٓ ثؼ١ل اٌَٛاؽً ٘نح ِؼظُ أْ إٌٝ مٌه ٠وعغ

 وض١وح ٍٛاؽً ط٩ؽ١خ ػلَ عبٔت إٌٝ

 َِٕٛة أقفبع ٚ اٌجؾء ؟ )كًٌ( إٌٙوٜ ثبٌٕمً رورجؾ طؼٛثبد ٕ٘بن

 اٌَفٓ ٌوٍٛ ؽل٠ضخ ٔٙو٠خ ِٛأئ رٛفو ػلَ ٚ اٌفزواد ثؼغ فٝ ا١ٌّبح

 ؟ ثبٌظٕبػخ ٌٍٕٙٛع اٌلٌٚخ عٙٛك ٚػؼ

 ٚ ا١ٌَبهاد رغ١ّغ ٚ ا٦ٌىزو١ٔٚبد:  ِضً ؽل٠ضخ طٕبػبد إكفبي -1

 ِٓ اٌٛاهكاد ػٍٝ اٌغّبهن هفغ -2. غ١و٘ب ٚ ٚو١ّب٠ٚبد اٌجزو

 اٍزغ٩ي -3. اٌّظو٠خ اٌظٕبػبد رٕبفٌ اٌزٟ ج١خا٤عٕ اٌظٕبػبد

 . ا٩ٌىِخ اٌقبَ اٌّٛاك ِٓ اٌّظبٔغ ؽبعخ ٌَل رط٠ٛو٘ب ٚ إٌّبعُ

 . ٌٙب اٌز٩١َٙد ٚرٛف١و اٌظٕبػ١خ اٌّغب٨د فٟ ا٨ٍزضّبه رشغ١غ -4

 اٌّطٍٛثخ اٌّب٘وح اٌؼّبٌخ ٌزٛف١و ٚاٌزله٠ت اٌزؼ١ٍُ ثواِظ فٟ اٌزٍٛغ -5

 . خاٌز٠ّٕٛ اٌّشوٚػبد فٟ

 اٌؾٛافي ٚى٠بكح ا٤عٛه هفغ ف٩ي ِٓ ثبٌظٕبػخ اٌؼب١ٍِٓ رشغ١غ -6

 ِظو؟ فٝ اٌّؼل١ٔخ اٌضوٚح ٚػؼ و١ف١خ ر١ّٕخ

 . عل٠لح ِؼبكْ ػٓ اٌزٕم١ت ٚ اٌجؾش -1

 . اٌؾب١ٌخ ا٦ٔزبط ِٕبؽك فٟ ا٦ٔزبط ر١ّٕخ -2

 ٚ اٌزٕم١ت فٟ اٌّزملِخ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚ اٌؼ١ٍّخ ا٤ٍب١ٌت إكفبي -3

 ػ١ٍٗ رؼزّل اٌنٞ اٌجزوٚي اٍزقواط لطبع فٟ فبطخ ثظفخ ا٨ٍزقواط

 اٌّظوٞ ا٨لزظبك كػُ فٟ وض١وا   ِظو

 .اٌغلٞ ٚاكٞ ــ ؽ٩ي عجً ــ اٌّغبهح عجً:  أُ٘ ِٕبعُ اٌفؾُ

 : إٌٝ رٕمَُ ٚ ا٠ٌٌَٛ ف١ٍظ ِٕطمخ فٟ اٌجزوٚي ؽمٛي رزووي:  اٌجزوٚي

 . ثؾوٞ ث٩ػ١ُ ــ ثؾوٞ ِوعبْ:  ثؾو٠خ ؽمٛي

 . ا٠ٌٌَٛ ف١ٍظ عبٔجٟ ػٍٝ هك٠ٌ أثٛ ــ ػًَ ــ ٍله:   ثو٠خ ؽمٛي

 . ٚغ١و٘ب... هىاق ــ اٌغواك٠ك أثٛ ــ لبهْٚ:   اٌغوث١خ اٌظؾواء

 300 ثطٛي ٠ٍٛل فؾ ثٛاٍطخ ٧ٌٍىٕله٠خ ا٠ٌٌَٛ ِٓ اٌجزوٚي ٠ٕمً

 . وو٠و ١ٍلٞ ١ٌّٕبء ١ٌظً وُ

 ؽمً ــ اٌٍٛطبٟٔ ؽمً ــ ِبػٟ أثٛ ؽمً اٌلٌزب شّبي  -:  اٌطج١ؼٟ اٌغبى

 . ا٦ٔزبط عٍّخ ِٓ%  20 ٔؾٛ ٚرٕزظ ل١و أثٝ

 اٌل٠ٓ ثله ــ ٍٕبْ أثٛ ؽمً ــ اٌغواك٠ك أثٝ ؽمً :اٌغوث١خ اٌظؾواء

 اٌجؾو٠خ اٌٛاؽبد -:  اٌؾل٠ل فبِبد

 ػٍجخ عجً فٟ أ٠ؼب ٠ٛعل ٚ ١ٍٕبء فٟ ثغّخ أَ -:  إٌّغ١ٕي

 . اٌؼ٩لٝ ٚاكٞ ــ ػٍجخ عجً:  فٟ ِٕبعّٗ أُ٘ رٛعل:  اٌىوَٚ

 اٌجؾو ثغجبي ِٕبعّٗ ِٓ اٌن٘ت فبِبد اٌفواػٕخ اٍزغً -:  اٌن٘ت

 اٌَىوٞ ِٕبعُ ِٓ ؽب١ٌب   ٠َزغً -. اٌشول١خ ثبٌظؾواء ا٤ؽّو

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ػب١ٌّب اٌفٍٛفبد إٔزبط فٟ اٌقبَِخ اٌّورجخ ِظو رؾزً -:  اٌفٍٛفبد

 ثٗ ٠ٛعل ٚ إٌّبعُ أللَ: اٌمظ١و – ٍفبعخ ؽمً : ا٦ٔزبط ِٕبؽك -

 ٍٛثو إٌٝ رؾ٠ٍٛٗ ٚ اٌفٍٛفبد ٌزوو١ي:  اٌؾّوا٠ٚٓ فٍٛفبد ِشوٚع

 ٚ إٍٕب لوة اٌمجٍٝ ثبٌٛعٗ:  ٚاٌّؾب١ِل اٌَجبػ١خ ِٕطمخ -2بدفٍٛف

 ا٤ٍّلح ِظبٔغ ؽ١ش أ١ٍٛؽ ٚ ىػجً أثٛ ٚ اٌي٠بد وفو إٌٝ ا٦ٔزبط ٠ُٕمً

 اٌقبهعخ اٌٛاؽبد غوة شّبي ٠مغ:  ؽوؽٛه أثٛ ؽمً -3 . اٌفٍٛفبر١خ

  ِظو فٟ اٌفٍٛفبد ؽمٛي أوجو ٠ٚؼل

 ؽّبَ ِٕطمخ ــ ٌّظو اٌغوثٟ اٌشّبٌٟ اٌَبؽً فٟ ٠ٛعل -:  اٌغجٌ

 أٍبٍب   ٠َزغً ا٤ؽّو اٌجؾو ٍبؽً ــ ١ٍٕبء فٟ غؤلي ٚاكٞ ــ فوػْٛ

 . ا٦ٍّبػ١ٍ١خ شّبي ــ ١ٍٕبء فٟ ٍِؼت هأً:  ِٕبعُ ِٓ

 اٌجؾو:  ٍٛاؽً ػٍٝ إٌّزشوح ا٩ٌّؽبد ِٓ ٠َزقوط  -:  اٌطؼبَ ٍِؼ

 . ا٠ٌٌَٛ ف١ٍظ ــ ا٤ؽّو اٌجؾو ــ اٌّزٍٛؾ

 لبهْٚ ثؾ١وح ــ فؤاك ثٛه شوق ٩ِؽخ ــ إكوٛ ؽخ٩ِ:  ا٩ٌّؽبد أُ٘ -

  اٌطؼبَ ٍِؼ ٠زوٍت:  ؽ١ش اٌظ١فٟ اٌزجق١و ثطو٠مخ ٠َزقوط -.

 فٟ اٌقبهط إٌٝ رظله أٚ اٌيعبط طٕبػخ فٟ رَزغً -:  اٌيعبط هِبي

 اٌشول١خ اٌظؾواء فٟ ٚ ١ٍٕبء ِٓ ِٕبؽك ػلح فٟ رٕزشو -. فبَ شىً

 اٌغوث١خ ثبٌظؾواء إٌطوْٚ ٚاكٞ ٚ

 ا٤هاػٟ اٍزظ٩ػ -1 اٌيهاػخ ِشى٩د ػٍٝ ٌٍزغٍت اٌّجنٌٚخ ٙٛكاٌغ

  اٌشّبٌٟ اٌَبؽً ــ ١ٍٕبء شّبي ــ اٌٛاؽبد ِٕبؽك ــ اٌلٌزب:  فٟ اٌغل٠لح

 اٌفلاْ إٔزبع١خ ٌي٠بكح اٌوئ١َ١خ اٌّؾبط١ً ِٓ ع١لح ٨٩ٍد اٍزٕجبؽ -2

 اٌفلاْ إٔزبع١خ ٌي٠بكح.  اٌمطٓ ــ ا٤هى ــ اٌمّؼ:  ِضً

 ٚ ثب٤ٍّلح ِلُ٘ ــ اٌموٚع ِٕؼ:  ف٩ي ِٓ اٌّياهػ١ٓ حَِبػل -3

 . ِٕبٍجخ ثؤٍؼبه ِؾبط١ٍُٙ رٛه٠ل ــ ا٤ػ٩ف

 . اٌغل٠لح اٌّشوٚػبد فٟ فبطخ اٌوٞ فٟ ؽل٠ضخ ٍٚبئً إكفبي -4

 . اٌف٩ؽ١ٓ ٔمبثخ كػُ ٚ اٌيهاػٟ ا٦هشبك ٚ اٌزٛػ١خ -5

 ا٢ثبه ؽفو ــ اٌظوف ــ اٌوٞ:  ثّشوٚػبد ا٨٘زّبَ -6

 اٌَّبؽخ هلؼخ ى٠بكح - ؟ اٌمّؼ ىهاػبد ٌي٠بكح اٌلٌٚخ عٙٛك ػؼٚ 

 أوجو إٔزبعب رؼطٝ اٌمّؼ ِٓ عل٠لح أطٕبف اٍزٕجبؽ -. لّؾب   اٌّيهٚػخ

 ٚ اٌلٌزب ٘ٛاِش فٟ عل٠لح أهاع اٍزظ٩ػ - إٌجبر١خ ا٤ِواع رمبَٚ ٚ

 اٌّظو٠خ اٌظؾبهٜ فٝ

وو أُ٘ إما وٕذ فٝ هؽٍخ ١ٍ١ٔخ ِٓ فوع هش١ل إٌٝ ثؾ١وح ٔبطو أم

 ِشوٚػبد اٌوٜ اٌزٝ رّو ثٙب ؟

 –اٌمٕبؽو اٌق١و٠خ  –روػخ إٌٛثبه٠خ  –روػخ اٌّؾّٛك٠خ  –لٕبؽو إكف١ٕب 

لٕبؽو ٔغغ ؽّبكٜ  –لٕبؽو أ١ٍٛؽ  –ثؾو ٠ٍٛف  –روػخ ا٦ثوا١ّ١٘خ 

 اٌَل اٌؼبٌٝ  –ٍل أٍٛاْ  –لٕبؽو إٍٕب  –روػخ أطفْٛ  –

رٛلف ا٦ٔزبط ػبَ ؽ١ش  ِب اٌؼ٩لخ ث١ٓ إٔزبط اٌفؾُ ٚ اٌؾوٚة ؟

َ ثَجت اٌؼلٚاْ ا٦ٍوائ١ٍٟ ػٍٝ ِظو صُ رُ ا٨ٍزئٕبف ػبَ 1967

 َ ثؼل رؾو٠و ١ٍٕبء1980

 اٌّؾبط١ً ػٍٝ اٌو٠بػ رؤصو ِب اٌؼ٩لخ ث١ٓ اٌو٠بػ ٚ ا٨ٔزبط اٌيهاػٝ ؟

  اٌؾم١ٍخ ثبٌّؾبط١ً رؼو فئٔٙب ؽبهح ه٠بػ رٙت ػٕلِب فبطخ اٌيهاػ١خ

 . ا٤ى٘به ٚ اٌجواػُ ٍمٛؽ إٌٝ ٜٚرؤك ٚهِبي أروثخ ِٓ رؾٍّٗ ثّب

 إٌّبؽك فٟ اٌَىبْ ٠ٕله ؟ اٌَىبْ رٛى٠غ ػٍٝ اٌزؼبه٠ٌ ٠ؤصو:  كًٌ

 اٌف١ؼ١خ اٌَٙٛي فبطخ اٌَٙٛي ِٕبؽك فٟ ٠ٚزووي اٌٛػوح اٌغج١ٍخ

 ٌٍٙٛخ ــ اٌيهاػخ ٌٍٙٛخ ــ اٌّلْ إٔشبء ــ اٌطوق ِل ٌٍٙٛخ: ثَجت

 اٌّقزٍفخ ا٤ٔشطخ ِّبهٍخ

 

 . ا٤هى ــ اٌنهح ــ اٌَىو لظت: ِؾبط١ً  اٌغٕٛة فٟ اٌؾبهح إٌّبؽك

 اٌشؼ١و ٚ اٌَىو ثٕغو:  ِؾبط١ً اٌشّبي فٟ اٌّؼزلٌخ إٌّبؽك

 اٌوٞ ٔظبَ رؾٛيؽ١ش  ِب اٌؼ٩لخ ث١ٓ ِؾّل ػٍٝ ٚ ِشبه٠غ اٌوٞ فٝ ِظو ؟

 ثيهاػخ ػٍٝ ِؾّل ا٘زّبَ ثَجت:  كائُ هٞ إٌٝ 19 اٌموْ ثلا٠خ فٟ اٌؾٛػٟ

  اٌوٞ ١ِبٖ ٌزٕظ١ُ اٌّشوٚػبد ِٓ ػلك ِظو فٟ فؤل١ّذ - اٌظ١ف١خ اٌّؾبط١ً

 29 ؽٛاٌٟ ِظو ٍىبْ ِٓ وج١و ػلك اٌيهاػخ ٠ّبهً  -1 ِظو؟ فٟ اٌيهاػخ أ١ّ٘خ

 .  ِظو فٟ اٌؼب١ٍِٓ إعّبٌٟ ِٓ% 

 َ 2011 ٌؼبَ ا٦عّبٌٟ اٌّؾٍٝ إٌبرظ عٍّخ ِٓ% 13.5 ثٕؾٛ اٌيهاػخ رَبُ٘  -2

 ؟ ِظو فٟ ا١ِ٤خ ِشىٍخ ِٛاعٙخ ٍٚبئً أُ٘ ٚػؼ

 . ا١ِ٤خ ِؾٛ ثواِظ فٟ اٌزٍٛغ -1

 . اٌّلهً إٔشبء فٟ ٚاٌزٍٛغ اٌزؼ١ّ١ٍخ ١خاٌؼٍّ رط٠ٛو -2

 ثبٌٛظبئف ا٨ٌزؾبق لجً رطٛػٟ ثشىً اٌّغبي ٘نا فٟ ثبٌؼًّ اٌقو٠غ١ٓ رى١ٍف -3

 ؟ ِظو فٟ اٌجطبٌخ ِشىٍخ ٌؾً ِمزوؽبره ٘ٝ ِب

 . اٌؼًّ ٍٛق ِزطٍجبد ػٛء فٟ اٌؾوفٟ ٚ إٌّٟٙ اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ اٌزوو١ي -1

 . اٌؼبؽ١ٍٓ ِٓ ػلك أوجو رَزٛػت اٌزٟ اٌّشوٚػبد ٔؾٛ ا٨ٍزضّبه رٛع١ٗ -2

  اٌظغ١وح اٌّشوٚػبد كػُ فٟ اٌّلٟٔ اٌّغزّغ ِؤٍَبد رؾف١ي -3

 اٌَىب١ٔخ اٌّشىٍخ أثؼبك

  اٌقلِبد ٚ ٚاٌّٛاهك اٌَىبْ ػلك ث١ٓ اٌزٛاىْ ػلَ:  ا٤ٚي اٌجؼل -1

  اٌَىبْ رٛى٠غ ٍٛء:  اٌضبٔٝ اٌجؼل -2

  آٌَ طغبه َٔجخ اهرفبع:  اٌضبٌش اٌجؼل  -3

 اٌفمو ؽغُ اهرفبع - اٌجطبٌخ ِؼل٨د اهرفبع - ا١ِ٤خ َٔجخ اهرفبع:  اٌواثغ اٌجؼل -4

 وج١وح ثظٛهح

 ا٤لزظبك٠خ ا٤ٔشطخ رؤصو كًٌ : ٠ؤصو إٌشبؽ ا٨لزظبكٜ ػٍٝ رٛى٠غ اٌَىبْ ؟

 وبٌٛاكٜ اٌيهاػ١خ إٌّبؽك فٝ اٌَىبْ ٠زووي ؽ١ش ، وضبفزُٙ ٚ  رٛى٠ؼُٙ فٝ ٌٍَىبْ

 وشٛاؽئ ا١ٌَبؽ١خ إٌّبؽك ٚ أوزٛثو ِٓ وبٌَبكً ٌظٕبػ١خا اٌّلْ ٚ.  اٌلٌزب ٚ

 ا٠ٌٌَٛ ف١ٍظ ػٍٝ غبهة هأً ِضً اٌزؼل٠ٓ ِٕٚبؽك ، ا٤ؽّو اٌجؾو ٚ ١ٍٕبء

 ٌقطٛؽ ثبٌَٕجخ ا٦ل١ٍُ ِٛلغ ٠ٍؼت ؟ اٌَىبْ رٛى٠غ ػٍٝ ؽوق إٌمً ٠ؤصو:  كًٌ

:  مٌه ِضٍخأ ِٚٓ.  اٌَىبْ رٛى٠غ فٟ وج١وا   كٚها   اٌّؾ١ٍخ ٚ اٌؼب١ٌّخ اٌّٛاط٩د

 ثؼل صُ ا٠ٌٌَٛ لٕبح ؽفو لجً ٍِؾٛظ ػّواْ ف١ٙب ٠ىٓ ٌُ اٌزٟ ا٠ٌٌَٛ لٕبح ِٕطمخ

 وّب وج١وح ثؤػلاك اٌَىبْ ٌغنة ٌّٕطمخ رؾٌٛذ ػبٌّٟ ٩ِؽٟ ِّو وؤُ٘ اٌمٕبح ؽفو

 ( ٚاٌمٕطوح ٚا٨ٍّبػ١ٍ١خ ٍؼ١ل ثٛه) اٌمٕبح ؽفو لجً ِٛعٛكح رىٓ ٌُ ِلْ ظٙود

 ا٤ٚػبع رؤصو ؟ اٌَىبْ رٛى٠غ ػٍٝ خ  ٚ اٌؼَىو٠خاٌظوٚف ا١ٌَب١ٍ ٠ؤصو:  كًٌ

 اؽزٍذ ػٕلِب: مٌه ػٍٝ ا٤ِضٍخ ِٚٓ.  اٌَىبْ رٛى٠غ إػبكح فٟ اٌؼَىو٠خ ٚ ا١ٌَب١ٍخ

 أػلاك ٔيٚػ  إٌٝ اكٞ ِّب ؽوث١خ أؽلاس ِٓ رجؼٙب ِب ٚ َ 1967 ػبَ ١ٍٕبء إٍوائ١ً

 ػٍٝ أصو ّبِ ِظو كافً أفوٜ ِٕبؽك إٌٝ اٌمٕبح ِلْ ٚ ١ٍٕبء ٍىبْ ِٓ وج١وح

 ِلْ ٚ ١ٍٕبء إٌٝ اٌَىبْ ػبك َ 1973 ػبَ ِظو أزظبه ثؼل ٚ اٌَىبْ رٛى٠غ

 اٌَىب١ٔخ اٌىضبفخ ثٙب اهرفؼذ ٚ اٌمٕبح

 عٕٛة ٚ ٍٚؾ فٟ اٌَىبْ ٠زووي ؟ اٌَىبْ رٛى٠غ ػٍٝ اٌزوثخ اٌقظجخ ٠ؤصو:  كًٌ

 ا٤ؽواف ٚ اٌشّب١ٌخ ا٤ؽواف فٟ اٌَىبْ ػلك ٠مً ٚ.  اٌقظجخ اٌزوثخ ثَجت:  اٌلٌزب

 اٌزوثخ فمو ثَجت:  ٌٍلٌزب اٌغوث١خ ا٤ؽواف ٚ اٌشول١خ

 ٚ اٌؾواهح ػٕظوٞ ثقبطخ ٚ إٌّبؿ ٠ؤصو ؟ اٌَىبْ رٛى٠غ ػٍٝ إٌّبؿ ٠ؤصو:  كًٌ

 فٟ اٌَىبْ ٠مً ٚ اٌّؼزلٌخ إٌّبؽك فٟ اٌَىبْ ٠زووي ؽ١ش اٌَىبْ رٛى٠غ فٟ اٌّطو

 ٠زورت ِب ٚ ــ ا٤ِطبه لهحٔ ــ اٌؾواهح كهعخ اهرفبع:  ثَجت اٌظؾوا٠ٚخ إٌّبؽك

 اٌّقزٍفخ ا٤ٔشطخ ل١بَ طؼٛثخ ِٓ مٌه ػٍٝ

 

 

 اٌمبك١ِٓ ٚ اٌّغبكه٠ٓ اٌّٙبعو٠ٓ ػلك ث١ٓ اٌفوق=  اٌٙغوح طبفٟ

 اٌٛف١بد ِؼلي – اٌّٛا١ٌل ِؼلي=   اٌطج١ؼ١خ اٌي٠بكح ِؼلي

معدل الوفيات = 
 1000×ػلك اٌٛف١بد  

ػلك اٌَىبْ فٝ ِٕزظف اٌؼبَ 
 

معدل المواليد = 
 ػلك اٌّٛا١ٌل ا٤ؽ١بء فٝ اٌؼبَ 

ِٕزظف اٌؼبَ  ػلك اٌَىبْ فٝ
 × 1000 

ِؼلي إٌّٛ إٌَٛٞ = 

 ػلكُ٘ فٝ اٌزؼلاك ا٤للَ  -ػلك اٌَىبْ فٝ اٌزؼلاك ا٤ؽلس  

اٌفبهق اٌيِٕٝ ث١ٓ اٌزؼلاك٠ٓ
 × 100 

  اٌم١ٍٛث١خ ٚ اٌغ١يح ٚ اٌمب٘وح :  ٌٍَىبْ اٌغبمثخ اٌّؾبفظبد

 ث١َٕبء ا١ٌَبؽ١خ اٌّلْ ٚ إٌّبؽك –اٌمٕبح ِؾبفظبد – ٦ٍىٕله٠خ ا–

  ا٤ؽّو اٌجؾو ٚ

 عٕٛة ِؾبفظبد – إٌّٛف١خ ِؾبفظخ:   ٌٍَىبْ اٌطبهكح اٌّؾبفظبد

 اٌظؼ١ل

 : ِظو فٟ اٌلاف١ٍخ اٌٙغوح ر١بهاد

 اٌمب٘وح إٌٝ : اٌمٕبح ِؾبفظبد ِبػلا ِظو ِؾبفظبد ِؼظُ ِٓ ر١به -1

 . ا٦ٍىٕله٠خ إٌٝ:  اٌلٌزب ٚشّبي غوة ٚ اٌظؼ١ل عٕٛة ر١به -2

 . ١ٍٕبء عي٠وح ٚشجٗ اٌمٕبح ِلْ إٌٝ:  ٌظؼ١لٚا اٌلٌزب ِٓ ر١به -3

 . ا٤ؽّو اٌجؾو ِلْ إٌٝ:  اٌظؼ١ل عٕٛة ِٓ ر١به -4

 ........... فظً فٝ ثّظو اٌيهاػخ ػٍٝ ٌٍو٠بػ اٌٍَجٟ ا٤صو ٠ظٙو

 ( اٌظ١ف – اٌوث١غ – اٌشزبء – اٌقو٠ف) 

 ......روػخ فٝ ا١ٌّبح َِزٛٞ هفغ ػٓ اٌَّئٌٛخ ٘ٝ اٌق١و٠خ اٌمٕبؽو

 ( أطفْٛ – ا٦ثوا١ّ١٘خ – ٠ٍٛف ثؾو – إٌٛثبه٠خ) 

 ..................... فٝ رزّضً اٌمب٘وح ٌّؾبفظخ اٌّبئ١خ اٌؾٛاعي ألوة

 ( ىفزٝ لٕبؽو – إكف١ٕب لٕبؽو – إٍٕب لٕبؽو – اٌق١و٠خ اٌمٕبؽو) 

 ....... لٕبؽو فٝ ٠زّضً ِبئٟ ؽبعي ٍٛ٘بط ٚ لٕب ِؾبفظزٝ ث١ٓ ٠ٛعل

 ( ىفزٝ – أ١ٍٛؽ – ؽّبكٜ ٔغغ – إٍٕب) 

 فٝ اٌمِٛٝ اٌلفً ٚ اٌظؼجخ ٌٍؼٍّخ ِظلها   رّضً اٌزٝ اٌّؾبط١ً ِٓ

 .......... ِؾظٛي ِظو

 ( اٌَىو ثٕغو – ا٤هى – اٌشؼ١و – اٌشب١ِخ اٌنهح) 

    .   اٌلٌزب شوق:  اٌجمو ثؾو ِظوف -: اٌّظبهف أُ٘

 . اٌلٌزب غوة:  اٌجبهٚك إ٠زبٞ ِظوف  -.  اٌلٌزب ٍٚؾ:  ىفزٝ ِظوف

 اٌؼبٍِخ ا٠٤لٞ رؼزجو ِب اٌؼ٩لخ ث١ٓ ا٠٤لٜ اٌؼبٍِخ ٚ ا٨ٔزبط اٌيهاػٝ ؟

 اٌؼب١ٍِٓ َٔجخ أْ ٌٛؽع ٚلل. اٌّقزٍفخ ثّواؽٍٙب اٌيهاػخ ل١بَ أٍبً

)  1976َ ٍٕخ َٔجزُٙ وبٔذ:  ؽ١ش َِزّو رٕبلض فٟ اٌيهاػخ فٟ

 % (29)  إٌٝ 2011َ ٍٕخ أقفؼذ% ( 48
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 ما يهمك فى الوحده : 
   1901مليون واول احصاء كان عام    90عدد سكان مصر   -1
 %   6.1%  والوفيات   30.4معدل المواليد    -2
 السهول ( ويقل فى العكس  –المناخ المعتدل   –التربه الخصبه   –يزيد السكان فى ) اماكن الماء العذب   -3
 النقل ( ويقل فى اماكن الحروب   –فى ) اماكن االنشطه مثل الصناعه والتعدين يزيد السكان   -4
 الكثافه السكانيه العامه ال تعبر عن الحقيقه ولكن الكثافه الحقيقيه هى التى تعبر عن الكثافه الحقيقيه   -5
 االميه (  –عاله نسبه اال –سوء توزيع السكان   –ابعاد المشكله السكانيه ) عدم توازن السكان والموارد  -6
 قله نصيب الفرد من المياه (  -اقتصاديه مثل  ) نقص الغذاء   -مشاكل مترتبه على السكان : أ  -7

 االدمان (   –االميه البطاله  –الفقر  –العشوائيات   –االذدحام اجتماعيه )  -ب                                     
   ************************************ ***********************************                                 
 ( الهجره الخارجيه  )                 الزياده غير طبيعيه للسكان تغير حجم السكان من خالل .........    -1
 ردتان  طا   )                 تتشابهه المنوفيه وسوهاج انهما ..........للسكان                     -2
 البحر االحمر                     يهاجر سكان قنا الى مدن ........                                     -3
 كفر الشيخ                             اكثر المحافات بها صغر المساحه الملكيه الزراعيه ......        -4
 نسبه االناث                                                    تتميز اسوان وقنا  بارتفاع .........           -5
 التنميه االقتصاديه                   اذا حدث استثمار للقدرات العلميه يؤدى الى ارتفاع معدل ........   -6
 ندريه  االسك                                          يهاجر سكان عرب الدلتا الى ........               -7
 االميه                        ارتفاع المواليد السباب اجتماعيه  مثل    .........             -8
 االناث   –الذكور                              الجيزه يرتفع بها ......... عن .......... للهجره الداخليه   -9

 الشباب                                            معظم سكان مصر فى مرحله ........               -10
 الهجره الداخليه                                                اهم عوامل زياده سكان االسماعيليه هو ........    -11
 النمو السكانى                                       خفض االميه يؤدى الى خفض معدل ..........      -12
 الهجره الداخليه        اذا اهتمت الدول بتوزيع الخدمات التعليميه والصحيه تتحكم فى معدل .......   -13
 معدل المواليد                                          اهم عامل يؤثر فى نمو السكان هو ..........   -14
 المتطلبات الحياتيه                              كثره االعاله تدل على عدم القدره على توفير .........  -15
 وادى النيل                            ياتى المهاجرين للبحر االحمر من محافظات .........   -16
 القدره االنتاجيه             اذا اتسع فى منتصف الهرم السكانى فان ذلك معناه زياده .......    -17
 القنال                                           تا الى مدن .........   يتجه سكان شرق الدل -18
      قرب المسافه                          الهجره من قنا للبحر االحمر يتحكم فيه عامل .........      -19
 فيه وسوهاج  المنو                             هناك نقص عماله فى ..........نتيجه الهجره الداخليه   -20
 الزراعه                                         هناك ارتباط وثيق بين االميه وعمال ..........    -23
 مراكز الحكم واالداره                                    تتميز القاهره عن اى محافظه بوجود ...........      -24
 كثره البطاله بمصر                                  على .......  فيدل ذلك   % من المهاجرين شباب    70 -25
 معدل النمو                                اذا شاركت المرأه فى العمل سؤدى ذبك لقله ........    -26
 معدل الفقر                           من اهم االسباب االقتصاديه الرتفاع المواليد كثره ........    -27
 هجره غير شرعيه   اذا حدث زياده فى سكان دوله ما دون استثمار قدراتهم فسيحدث .......     -28
 الثانى                              الهجره الداخليه العامل ......... فى نمو سكان القاهره      -29
 ارتفاع النمو السكانى                            الرعايه الصحيه من اسباب زياده ............              -30
 الزراعه                       % يرجع للعمل بحرفه .......     25.8زياده نسبه االميه الى  -31

 البطاله                                  عجز الموارد الماليه واالستثمار بؤدى لظهور .........       -3
 السياحه                                        .......بها         مرسى علم جاذبه للسكان لوجود . -33

 االدمان                                   توفير فرص للعمل  من وسائل حل مشكله ..........     -3
 ارتفاع                                    بورسعيد جاذبه لوجود ........فى االجور والعمل    -35
 النقل                                           مدينه القنطره لوجود عامل ..........     ظهرت -36
 االسكندريه                                            يهاجر سكان المنيا الى محافظه ........         -37
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 الدرس الثانى  
 مورد المياه                           ..    اكثر العوامل المتحكمه فى تمركز سكان مصر هو ....... -1
 المناخ المعتدل                       اكثر العوامل المتحكمه فى تمركز سكان االسكندريه هو ......   -2
 جوده التربه                 اكثر العوامل المسببه فى تركز السكان فى المنوفيه والغربيه ........ -3
 المساحه                           فى كثافه سكان مطروح هو .........    اكثر العوامل المؤثره  -4
 النقل                      اكثر العوامل المؤثره فى تركز سكان االسماعيليه هو ........    -5
 جنوب سيناء                        اكثر العوامل المؤثره فى قله سكان .........   هو التضاريس  -6
 الدلتا                                           ر تمركز سكانى فى محافظات ........  اكب  -7
 الصناعه              عند العمل على حل مشكله تمركز السكان يجب االهتمام بحرفه ......    -8
 قر التربه  ف                             يقل سكان شرق محافظه الشرقيه بسبب ..........             -9

 مطروح                          يتركز سكان ........ فى مراكز عمرانيه متباعده               -10
 التضاريس                        الوادى والدلتا كثير السكان نظرا لعامل ...... فهى مستويه    -11
 السياسيه                    ا   الظروف ........ قليله التاثير على توزيع سكان الوادى والدلت -12
 التربه                     اكثر العوامل التى تؤثر فى كثافه سكان كفر الشيخ هو ......  -13
 البحيره                                       محافظه ........ لفقر التربه   وشمال    يقل سكان غرب -14
 النقل                                  ............      اهم عامل للهجره الى مدن القناه هو    -15
 السويس واالسماعيليه                                   محافظه ........ تجتذب سكان الوادى لها         -16
 متباعده                         يتركز سكان شمال سيناء فى شكل مراكز .........         -17
 منخفضه                                 تى الفيوم ودمياط زات كثافه ........             محافظ  -18
 مصادر جديده للمياه                       يمكن القضاء على الفجوة الغذائيه من خالل اكتشاف .......   -19
 منخفضه                       اسيوط طارده النها االجور بها .........                          -20
 االعاله                     اذا زاد معدل القاعده او القمه للهرم السكانى فمعناه كثره ......  -21
 الوادى الجديد    من المحافظات التى بها توسع اقليمى لحل مشكله تمركز السكان محافظه .......      -22
 اعلى                      الناث للهجره الداخليه     البحر االحمر بها الذكور ........من ا -23
 شمال                           يقل السكان فى .......كفر الشيخ لملوحه التربه               -24
 الوفيات   –المواليد                               اهم سبب للزياده السكانيه كثره ........وقله ........     -25

 البحيره                                     ظه .......بالدلتا وبها مشاريع استصالح جديده     محاف  -6
 االعاله                                       .........تعنى زياده المتطلبات الحياتيه واالجتماعيه     -27
 القناه                                              ظهرت الهجره القسريه فى محافظات ........       -28
 االقتصادى                                       يتركز السكان حول خليج السويس للعامل .........     -29

 ********************************************************************************* 
 الدرس الثالث 

 سوء توزيع السكان                            التلوث وهما بسبب ........ المشكله السكانيه ترتبط ب -1
 غير منتجه                                   من اهم ابعاد المشكله السكانيه وجود فئه .......      -2
 رى للسكان العم                                 ترتبط زياده االعاله مع التركيب ..........            -3
 زياده السكان والتنميه                                زياده الطلب على المحاصيل تؤكد عدم توافق .......   -4
 البطاله            ......... اهم اسباب عدم مالحقه النمو االقتصادى بالزياده السكانيه     -5
 مطروح                   عمرانى   محافظه .......  اليوجد بها مشكله عشوائيات او زحف  -6
 االميه                                 كثره االطفال العامله بسبب انتشار ............       -7
 سوء توزيع السكان                          الزحف العمرانى خطر يواجه الزراعه بسبب .......    -8
 خطط التنميه                      را على ......   من كثره الواردات عن الصادرات يؤكد خط  -9

 المشكله السكانيه                                   تنميه الواحات احد حلول مشكله ........     -10
 البطاله                                  مشاريع الخدمات العامه يحل مشكله ........    -11
 استصالح                     با على ......... االرض الزراعيه     المشكله السكانيه سل -12
 توزيع السكان                              هناك عالقه بين استيراد المحاصيل مع سوء ......   -13
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 البطاله                            من االهتمام بالتعليم الفنى يقلل ذلك من نسب .....      -1
 المواليد والوفيات                                صر لمرحله االستقرار معناه خفض ....... وصول م -15
 الهجره الداخليه                                          العشوائيات نتجت نتيجه ..............          -16
 التركيب العمرى                     يمكن معرفه القدره الحيويه للمجتمع من معرفه ..........    -17
 الكثافه العامه    من المؤشرات الغير مؤثره فى التخطيط االقتصادى بمصر ........         -18
 مشكله سكانيه                    الهجره نحو المحافظات الجاذبه مثل القاهره يسبب .......   -19
 الجيزه والقاهره                                   اكثر المحافظات بها عشوائيات ...........          -20

 =======================================مايهمك فى الوحده :
 مليون فدان   8.6% من الناتج المحلى وفى مصر  13.5% من السكان زراع والزراعه  29  -1
 المساحه المحصوليه اكبر من الزراعيه الن الفدان يزرع اكثر من مره   -2
 الثروة الحيوانيه مصدر للغذاء ولكنها قليله لقله المراعى والمطر ومعظم اسماك مصر من المزارع   -3
 االسكندريه   –طنطا  –من اهم المدن فى النقل القاهره   -4
 السياحه من التصدير الغير منظور وهى مصدر هام للدخل   -5

********************************************************* ************************** 
 الوحده الرابعه       درس اول 

 الربيع                  يظهر االثر السلبى للرياح على الزراعه فى فصل ..........         -1
 النوباريه                                      رفع المياه لتصب فى ترعه ....... القناطر الخيريه ت -2
 القناطر الخيريه                                                           ئى للقاهره هو ....... رب حاجز مااق  -3
 نجع حمادى                                     قناطر ........حاجز مائى بين محافظتى قنا وسوهاج       -4
 القطن واالرز                                       من اهم محاصيل مصر لجلب العمله الصعبه ........       -5
 الحراره                                        الصعيد بها زراعه القصب لعامل .........              -6
 ماء المطر                                                تعتمد الزراعه فى العريش على .........             -7
 القمح                       .....يزرع فى التربه الطينيه والرمليه ايضا        محصول ...  -8
 التربه الرمليه بالماده العضويه                             الواحات تتعرض للتصحر لفقر .........                  -9

 اسنا                 تصل مياه النيل الى ترعه اصفون والكالبيه عبر قناطر ......     -10
 الزراعيه   –المحصوليه                        تزيد المساحه .........عن المساحه ........بالوادى والدلتا     -11
 بحر يوسف                                         تصل مياه النيل للفيوم عبر ترعه .........             -12
 تفتقران للماده العضويه                                وح انهما    ........     تتشابه تربه العريش ومطر  -13
 المراعى بمصر                              يزيد االغنام فى مصر لندره ..........                     -14
 الجرجاويه                                  من اهم مشاريع الرى فى سوهاج ترعه ........        -15
 الغذائيه   القمح         للقاء على الفجوة......  يتناقص زراعه القطن لالهتمام بزراعه ......... -16
 زفتى                                قناطر ........ حاجز مائى على فرع دمياط               -17
 التربه للماده العضويه                                         يقل انتاج الفدان على هوامش الدلتا لفقر .......   -18
 الفجوة الغذائيه                                     تهتم مصر بالمزارع السمكيه لسد ........           -19
 ع  المزار                                  اكثر اسماك مصر من ..........  رغم طول السواحل    -20
 االفات                                    من اسباب قله انتاج الفدان كثره ..........           -21
 المساحه المحصوليه                              يتم احتساب االنتاج الزراعى لمصر على اساس .......   -22
 الدلتا والفيوم                                            تجود زراعه االرز فى شمال ..........            -23
 اللحوم                              نظرا لكثره السكان فيجب ضروره استيراد ........     -24
 القصب                                          تجود زراعه ........فى قنا واسوان              -25
 النوباريه                                            .......فى الرى    تعتمد البحيره على ترعه   -26
 السد العالى                                   هناك عالقه بين حفر المصارف وبناء .......  -27
 زراعيه  تفتيت الملكيه ال                                   ظهرت مشكله .........نظرا للمشكله السكانيه   -28
 القطن                                             اهتم محمد على بزراعه .........          -29
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 نمو وتركيب السكان                 الجغرافيا    
 يقة عن السكان  هم المحور األساسي والهدف الرئيسي لكافة أوجه التنمية ، لذلك البد أن يكون لدينا بيانات دق السكان

 نية مصادر البياتات السكا

 التعدادات 
 السكانية 

هي عبارة عن عمليات جمع وحصر شامل للمعلومات المرتبطة بالسكان من حيث عددهم   *
 وتوزيعهم واألوضاع االقتصادية واالجتماعية لهم في منطقة معينة وفى فترة زمنية محددة . 

 .  م 1901 أت عامتسجيالت المواليد والوفيات وحاالت الزواج والطالق وغيرها ، وقد بد احصاء حيوى 

 م .   2019مليون نسمة ، طبقا ًلتقديرات عام  98.4بلغ عدد سكان جمهورية مصر العربية 
 * أسباب زيادة عدد السكان في مصر : كيف يحدث النمو السكاني ؟  

 يات ويقصد بها زيادة عدد السكان نتيجة ارتفاع معدالت المواليد وانخفاض معدالت الوف - : الزيادة الطبيعية أو

 %   30.4فهى  وارتفاع نسبة الفقر  –االمية   –مرتفع        بسبب ارتفاع نسبة الزواج المبكر    معدالت المواليد
وهو منخفض  2012في األلف عام  6.1كانت مرتفعه   استمرت في االنخفاض لتصل إلى         معدالت الوفيات

 ام ببرامج المراه صحتها  على المستوى العالمي بسبب تحسن الرعايه الصحيه االهتم
 معدل الوفيات  –= معدل المواليد          -معدالت الزيادة الطبيعية :

 ثانياً : الزيادة غير الطبيعية : 

 ويقصد بها الزيادة فى أعداد السكان نتيجة الهجرة  -
 وهى تلعب دوراً مهماً فى تغيير حجم سكان الدولة أو محافظاتها ومراكز العمران بها 

  : الهجرة الداخلية : أوالً  

 هى انتقال السكان من منطقة ألخرى داخل حدود الدولة بهدف العمل أو اإلقامة أو التعليم

 يهاجر سكان مصر من المحافظات الطاردة للسكان إلى المحافظات الجاذبة . -

 درية محافظة اإلسكن – ( محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ) القاهرة الكبرى مناطق الجذب
المناطق والمدن السياحية بسيناء ومحافظة البحر األحمر   – محافظات قناة السويس – 

. 

 محافظات جنوب الصعيد – محافظة المنوفية المناطق الطاردة 

 تيار هجرة إلى القاهرة ويأتى من معظم محافظات مصر عدا محافظات القناة . -1       كما تالحظ فهناك :** 
 الوافدة إلى اإلسكندرية من جنوب الصعيد وغرب وشمال الدلتا .تيار من الهجرة  -2
 تيار من الدلتا إلى مدن القناة وشبه جزيرة سيناء .  -3
 تيار من جنوب الصعيد إلى مدن القناة والبحر األحمر .  -4

 وتتمثل أسباب الهجرة الداخلية فى وجود عوامل طرد وعوامل جذب : 

 ارتفاع مستوى المعيشة  -3. ارتفاع األجور -2                   توافر فرص العمل  -1: عوامل الجذب 
 تركز اإلدارة والحكم -5توافر الخدمات الصحية واالجتماعية        -4

تدهور مستوى الخدمات االجتماعية والصحية   -3     . انخفاض األجور  -2قلة فرص العمل .  عوامل الطرد 
 ة الملكيات الزراعية . صغر مساح -5قلة الوحدات السكانية .  -4

 النتائج المترتبة على الهجرة الداخلية : 
 ارتفاع معدل النمو السكاني وارتفاع نسبة الذكور إلى اإلناث بالمحافظات المستقبلة للهجرة . -1
 ظهور عديد من المشكالت في المدن مثل االزدحام والعشوائيات .   -2
 نقص العمالة خاصة الزراعية فى المحافظات الطاردة . وفرة األيدي العاملة بالمحافظات الجاذبة و -3

 ثانياً : الهجرة الخارجية : 

 انتقال السكان من دولة إلى أخرى بهدف العمل أو اإلقامة  مثل هجرة المصريين إلى الدول العربية للعمل .     

 الوافده      –= الهجره النازحه  الهجرة الصافيه -
 ن القادمون أكثر من النازحين . قد تكون فى صالح الدولة إذا كا

 الرغبة في تحسين مستوى المعيشة  -2      المعيشة وانتشار البطالة   انخفاض  -1:    أسباب الهجرة الخارجية
 عدم توظيف القدرات العلمية ممايؤدى الي هجرتها الي دول قادرة علي توظيفها  -3

 عند هجرة المصريين للعمل في دول الخليج  بدات تصبح الهجرة الخارجيةكظاهرة منذ منتتصف السبعينات
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 التركيب السكاني 
 يعد التركيب السكاني من أبرز الخصائص السكانية ألي مجتمع ، ويتمثل التركيب السكاني فيما يلي :  
 يقصد به تقسيم السكان حسب النوع ) إناث وذكور (  إلى إجمالي عدد السكان .   -: التركيب النوعي  -أ
% وهذه  51.2م نحو   2012اإلناث فقد بلغت نسبة الذكور تبعاً لتقدير عام  الذكور أكبر من فنجد أن نسبة   -

 النسبة قد تقل أو تزيد فهي تقل في المحافظات الطاردة للسكان ،و تزداد في محافظات أخرى مثل البحر األحمر 
 : تقسيم السكان حسب الفئة العمرية    -: التركيب العمري -ب
 التركيب العمرى ؟ بم تفسر اهمية   
 معرفة القدرة االنتاجية والحيوية للمجتمع  -1
 تفيد المخططون  في بناء خططهم االقتصادية واالجتماعية في المستقبل  -2

 :احد االشكال البيانية لتمثيل السكان لفئات العمرية والتركيب النوعى الهرم السكانى
 تحليل الهرم السكاني لمصر 

 %  743,سنة ، وتصل نسبتهم   15الصغار أقل من  تتكون من  قاعدة الهرم -
 ما النتائج المترتبة علي زيادة فئة صغار السن ؟ 

 زيادة نسبة االعالة وماتتطلبه هذة الفئة من متطلبات حياتية واجتماعية وتعليمية
 %.  159.سنة وهم   65إلى أقل من   15يمثل قوة العمل ، من   منتصف الهرم -

 سنة؟   65الي اقل من  15زيادة الفئه من ما النتائج المترتبة علي 
 ) اعلي فئة في الهرم السكانى وفرة قوة بشرية واقتصادية في المجتمع  

سنة وتصل نسبتهم    65السن والذين تبلغ أعمارهم أكثر من  قمة الهرم كباروفى  -
 % من جملة عدد السكان وزيادة هذه الفئة تعنى زيادة نسبة اإلعالة   6.2إلى 

 ويقصد به تقسيم السكان حسب األنشطة اإلقتصادية أو الحالة التعليمية . -: اإلقتصادى التركيب -ج
 مليون   23.3سنة فأكثر( باألنشطة المختلفة   15يقدر عدد المشتغلين )األنشطة اإلقتصادية :أوالً : 

 ة لإلقتصاد المصرى  أكثر األنشطة انتشاراً يتمثل فى النشاط الزراعى ، وهذا يدل على أهمية الزراعة بالنسب -
 أقلها من الحاصلين على تعليم أعلى من الجامعى ، -أعلى نسبة  بالتعليم المتوسط ،.و   الحالة التعليميةثانياً :  

----------------------------------------------------------------   
 %  5لتا على مساحه اقل من % من السكان فى الوادى والد98.2يتركز                  توزيع السكان

 % وهى الصحارى   95% من السكان على مساحه   1.8يتركز                           
 :         العوامل المؤثرة فى توزيع السكان  

 السكان ومن أهمها : اوالً : العوامل الطبيعية :تعدد العوامل الطبيعية التى تؤثر فى توزيع 
 وأكثر العوامل تأثيراً فى توزيع وتركز السكان فيتكزون بجوار المياه من أهم  - الموارد المائية -1
 يتركز السكان فى جنوب ووسط الدلتا لخصوبه التربه بينما تقل فى هوامش الدلتا لفقرالتربه  التربة الخصبة -2
 الصحارى  يؤثر خاصه الحراره والمطر فى توزيع السكان فيتركزون فى المناطق المعتدله ويقل فى  المناخ  -3
 بم تفسر  : يتركز السكان فى مناطق السهول خاصة الفيضية        التضاريس  -4

بسبب  سهولة مد الطرق وإنشاء المدن و الزراعة وغيرها من األنشطة ويندر السكان فى المناطق الجبلية الوعرة  
 ثانياً : العوامل البشرية :.

اكتوبر   6زاعية مثل الوادى والدلتا والمدن الصناعية مثل تركز السكان في المناطق ال  النشاط اإلقتصادى -1
 والمناطق السياحية مثل الشواطى في سيناء والبحر االحمر ومناطق التعدين مثل رأس غارب على  خليج السويس 

 :  مثل منطقه قناه السويس التى حفرت فبنيت حولها المدن مثل بورسعيد  واالسماعيليه   النقل-2
 1973وعادت بعد انتصار  1967: حيث هاجر اهل القنال منها ايام نكسه  هالظروف السياسي-3

-------------------------------------------------------- 
 : هي عدد السكان على الوحدة المساحية  الكثافة السكانية

 ت خاليه وهى عدد السكان على المساحه وال تعكس الكثافه الحقيقيه لوجود مساحا الكثافه العامه -1
 عدد السكان على المساحه المعموره فعليا وهى تختلف من مكان الخر حيث :  الكثافه الحقيقيه -2

 كثافه مرتفعه مثل الجيزه   -2كثافه مرتفعه جدا  مثل القاهره                             -1
 شيخ والبحيره  منخفضه مثل  كفر ال -4كثافه متوسطه مثل االسكندريه والقليوبيه وسوهاج        -3
 % من السكان  57% حضر والريف 43منخفضه جدا مثل محافظات الحدود             ملحوظه بمصر   -5
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تعانى مصر من مشكلة سكانية نشأت كنتيجة طبيعية للتزايد السكاني الكبير تبعاً الرتفاع        المشكالت السكانيه
السكاني السريع يفوق كل معدالت التنمية االقتصادية معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات ، وهذا التزايد 

 واالجتماعية ، وهو بهذا يهدد خطط التنمية المستقبلية .

 عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات المتاحة  البعد األول
 ، أى ان معدالت التنمية ال تتماشى مع معدالت الزيادة السكانية

السكان مما أدى إلى تزايد العبء والضغط على الخدمات في المدن وظهرت   يتمثل سوء توزيع البعد الثاني 
مشكالت جديدة تشمل تدهور المرافق وتلوث البيئة وزحف المباني على األراضي الزراعية  

 المحدودة وانتشار العشوائيات

% من عدد  35عاماً )حوالى  15التوزيع العمري لهؤالء السكان  : نسبه السكان تحت سن الـ البعد الثالث 
 السكان( وهى فئة غير منتجة وتحتاج إلى العديد من الخدمات مما يؤدى إلى زيادة اإلعالة ،

 ويتمثل ذلك في ارتفاع نسبة األمية وارتفاع معدالت البطالة والفقر بصورة كبيرة  البعد الرابع

 ما نتائج  المشكلة السكانية :

 ة الطلب على السلع االستهالكية خاصة الغذائية إلى زياد  الزيادة السكانية تؤدى نقص الغذاء 
 وال تفي المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية بحاجات السكان ،

 لذلك لجأت الدولة إلى استيراد المحاصيل الغذائية 

 نقص نصيب الفرد فى 
 المياه العذبة  

 متراً مكعباً سنوياً ، وهو  750يبلغ نصيب الفرد من المياه نحو 
 د الفقر المائي مما يؤثر على كثير من األنشطة االقتصادية ،أقل من ح 

 أهمها الزراعة واستصالح األراضي .  

 ( جنيه  3076% من السكان تحت مستوى الفقر بمصر )   40الفقر : حيث  -من أ مشاكل اخرى مثل 
 العشوائيات : من اذدحام المدن والهجره الداخليه فتدهور الخدمات   -تم   ب

 سيئ فى االقتصاد والناحيه االمنيهولها مردود  
 المناطق العشوائيه هى تجمعات عمرانيه حول المدن غير مخططه وليس لها خدمات

 

 المشكالت االجتماعية 

 تعانى مصر من انتشار الجهل واألمية  :مشكلة االميه 
 وتزيد فى االناث عن الذكور  %25.8 سنوات      10تبلغ نسبة األمية فى الفئات أكثر من  و 

 بسبب سياده  20.7 % عن المدن 37.5وفى الريف  
 الزراعه وانخفاض الدخل وقله الخدمات وعماله االطفال

 أسباب انتشار األمية   -بم تفسر : 
 استخدام األطفال كأيد عاملة .  -2الفقر وانخفاض مستوى المعيشة.           -1

 وسائل مواجهة مشكلة األمية : 
تكليف الخريجين بالعمل في هذا المجال بشكل تطوعي قبل    -التوسع في برامج محو األمية 

 التوسع في إنشاء المدارس .  -تطوير العملية التعليمية   -االلتحاق بالوظائف، 

 ظاهرة عالمية ذات آثار اقتصادية و اجتماعية تعمل الدول المتقدمة و النامية على مواجهتها البطالة 
 مية ؟س بم تفسر ظهور البطالة في الدول النا.

 قصور النمو االقتصادي عن مالحقة النمو السكاني . -1
 عجز المدخرات المحلية عن تمويل االستثمارات الالزمة لتوفير فرص العمل    -2

 %  12.5.ومعدل البطاله بمصر  
 س ما هى مقترحاتك لحل مشكلة البطالة في مصر ؟ 

 العمل . التركيز على التعليم المهني و الحرفي في ضوء متطلبات سوق  -1
 توجيه االستثمار نحو المشروعات التي تستوعب أكبر عدد من العاطلين .  -2

 تحفيز مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات الصغيرة .. -3
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اإلدمان وتعاطي  
 المخدرات

 ، وقد زادت زيادة كبرة فى السنوات  هذه المشكلة مرتبطة بالبطالة والفقر -
 العديد من الجرائم مما يمثل مشكلة حقيقية البد من  األخيرة ويرتبط باإلدمان 

 : مواجهتها وذلك من خالل
 نشر الوعي بين الشباب عن األضرار الصحية واالجتماعية لتعاطي المخدرات ،   -1

 وذلك من خالل وسائل اإلعالم المتنوعة . 
 التنمية االقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب للحد من مشكلة البطالة -2

 يل قوانين تجريم جلب المخدرات واالتجار بها وتعاطيها .تفع -3
 تشديد الرقابة على الموانئ بشكل مستمر .  -4

 محاربة األمية والجهل وكذلك االعتقادات الخاطئة عن المخدرات .  -5

 عدد المتعطلين القادرين على العمل وال يستفاد منهم فى إنتاج السلع  يقصد بالبطالة 
 : حساب معدل البطالة من خالل المعادلة التاليةأو الخدمات ، ويتم 

 سيناريوهات مقترحة لحل المشكلة السكانية : 
 رة ، والتنمية االقتصادية : تنظيم األس  عية البد من السير فى اتجاهينللتغلب على المشكلة بآثارها االقتصادية واالجتما

 ويمكن اقتراح السيناريوهات التالية لحل المشكلة :  
 وسع   فى مجاالت التنمية لمناطق بعيدة عن التركز واإلزدحام السكانى ، مثل الواحات   وسيناء                      الت  -1
   البحث عن مصادر جديدة للمياه وتحسين وسائل الرى وتحديثها ، والتوسع فى استصالح األراضى-2
 صناعة . تطوير التعليم خاصة الفنى لتوفير الكفاءات الالزمة لتطوير ال-3
 اتباع برامج فعالة للتنمية البشرية فى محو األمية والتعليم والصحة لمردودها المباشر على السكان -4
 تحسين العالقة مع الدول الخارجية خاصة الدول العربية والتى تضم الماليين من العاملين المصريين-5

======================================================== 
  بنك المعرفه  فيا             ترم ثان             السكان جغرا

 تساهم الهجره الداخليه فى  اعاده توزيع السكان   -1
 يساهم الحد من الزواج المبكر فى تقليل معدل االعاله وحل مشكله البطاله  -2
 تتشابه محافظات الجذب السكانى بارتفاع نسبه الذكور وايجاد فرص عمل وارتفاع االجور   -3
 الزياده غير طبيعيه الى تغيير حجم سكان الدوله من خالل الهجره الخارجيه   تؤدى -4
 تتشابهه محافظات الطرد السكانى مثل المنوفيه واسيوط  بارتفاع االميه وقله فرص العمل واالجور   -5
 يفضل سكان محافظه قنا الهجره الى مدن البحر االحمر ثم االسكندريه   -6
 ى القاهره ثم االسكندريه يفضل سكان جنوب الدلتا الهجره ال -7
 صغر مساحه الملكيه الزراعيه سلبيه على محافظات خاصه كفر الشيخ والمنوفيه  -8
 تتشابه محافظات الطرد السكانى بارتفاع نسبه االناث وقله الرفاهيه مثل المنوفيه واسوان وقنا   -9

 يؤدى استثمار القدرات العلميه فى مصر الى ارتفاع معدل التنميه االقتصاديه   -10
 يفضل سكان غرب الدلتا الهجره الى االسكندريه   -11
 يعد احد االسباب االجتماعيه المؤديه الرتفاع معدالت المواليد فى مصر الرتفاع نسبه االميه   -12
 فى الهرم السكانى اذا زاد عدد الشباب يزيد نسبه تحقيق القدره االنتاجيه والعكس  -13
 تصف العمر يدل الهرم السكانى لمصر ان معظم سكانها من فئه من -14
 اكثر العوامل المؤثره فى الزياده السكانيه بمحافظه االسماعيليه هو تيارات الهجره الداخليه  -15
 يمكن خفض معدالت النمو السكانى لمصر عن طريق خفض معدل االميه   -16
 تستطيع الدوله ضبط معدالت الهجره الداخليه اذا اهتمت بتوزيع الخدمات التعليميه والصحيه  -17
 االكثر تأثيرا فى نمو سكان مصر هو معدل المواليد الزائد  يعتبر العامل -18
 تدل زياده نسبه االعاله بدوله ما على اعاقه مشروعات التنميه  -19
 تأتى الهجره الوافده للبحر االحمر من محافظات وادى النيل  -20
 اتساع قاعده الهرم السكانى لمصر يدل على ارتفاع الزياده الطبيعيه  -21
 من شرق الدلتا الى مدن القنال   يتجه غالبيه المهاجرين -22
 يتحقق عامل قرب المسافه بالنسبه لتيارات الهجره الداخليه بمصر بين محافظتى  قنا والبحر االحمر   -23
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 نتيجه النتقال السكان داخل الدوله يحدث نقص فى العماله فى المنوفيه   -24
 يكثر فى مصر ارتفاع نسبه االميه وارتفاع نسبه عمال الزراعه  -25
 قاهره عن باقى المحافظات الجاذبه للسكان بوجود مراكز الحكم واالداره  تتميز ال -26
 % من شباب مصر المهاجرين تهاجر للدول العربيه الرتفاع نسبه البطاله بين الشباب  70 -27

 يمكن خفض معدل النمو السكانى ليصبح مواكب لمعدل االقتصاد العالمى من خالل مشاركه المرأه فى العمل   -28
 قتصاديه الرتفاع معدل المواليد فى مصر هى ارتفاع معدل الفقر من االسباب اال -29
 من المتوقع عند حدوث زياده السكان فى دوله ما دون استثمار قدراتهم ان يحدث هجره غير شرعيه   -30
 يعد العامل الثانى المؤثر فى نمو السكان فى القاهره هو الهجره الداخليه  -31
 ن شمال الدلتا والريف  تخرج تيارات الهجره الداخليه بشكل واضح م -32
 من العوامل التى ادت الرتفاع النمو السكانى الرعايه الصحيه وسياده حرفه الزراعه   -33
 تعد الهجره بنوعيها سالح ذو حدين للدول المستقبله والمرسله معا   -34
 تساهم الزياده غير طبيعيه فى زياده نسبه االعاله بالدول المستقبله  -35
 سكانى والخدمات  توجد عالقه عكسيه بين النمو ال -36
 تساهم الهجره الداخليه فى تباين التركيب النوعى للسكان   -37
 يساهم تحسن الظروف المعيشيه لالسره الفقيره فى خفض معدالت النمو السكان   -38
 يمكن التعرف على مسارات الهجره الداخليه للدوله من خالل عده طرق منها مقارنه محل الميالد باالقامه   -39

 التركيب النوعى للسكان فى البحر االحمر والسويس   يمكن ان نجد تشابه فى -40
 االسكندريه وبورسعيد يتشابهان فى تاثير المناخ االيجابى على التجمعات السكانيه  -41
 يعد من االجراءات المتبعه للحد من الزياده السكانيه تفعيل قانون حمايه الطفل   -42
 ارتفاع مستوى الخدمات يرجع ارتفاع معدل الزياده الغير طبيعيه فى مدن القنال الى  -43
 توجد عالقه طرديه بين معدل المواليد واالميه   -44

-------------------------------------------------------------- 
 الدرس الثانى الكثافه                وتوزيع السكان  

 ترتب على توزيع السكان بمصر ان تدهورت البنيه التحتيه  -1
 يه فى وجود مناطق تركز سكانى مرتبطه بالنشاط االقتصادى  تتشابه المحافظات الساحل -2

 اكثر المنخفضات المصريه سكانا الفيوم ثم سيوة   -3
 يقتصر التركز السكانى على مناطق التعدين والمناطق الزراعيه فى محافظه الوادى الجديد   -4
 يتشابه صعوبه وجود السكان بين البحر االحمر وجنوب سيناء للطبيعه الجبليه  -5
 ل اكبر مناطق التركز السكانى بمصر فى محافظات الوجه البحرى  تتمث -6
 العامل المسئول عن مستوى الكثافه السكانيه فى مطروح هو كبر المساحه   -7
 تعد اكثر العوامل تاثيرا فى تركز السكان باالسماعيليه هو المالحه الدوليه  -8
 ه يقل السكان فى االطراف الشرقيه لمحافظه الشرقيه بسبب فقر الترب -9

 تعد اكثر العوامل تاثيرا فى تركز السكان فى المنوفيه والغربيه هى جوده خصوبه التربه   -10
 اكثر العوامل تاثيرا فى انخفاض الكثافه فى كفر الشيخ هو التربه المالحه  -11
 اكثر العوامل تاثيرا فى تركز السكان فى الوادى والدلتا هو التضاريس المستويه  -12
 ل تاثيرا فى تركز السكان فى الوادى والدلتا هو الظروف السياسيه والعسكريه  اقل العوام -13
 يقل السكان فى االطراف الغربيه لمحافظتى الفيوم والبحيره  -14
 اكثر العوامل تاثيرا فى هجره السكان لمدن القناه حاليا هو النقل والنشاط االقتصادى  -15
 لمتباعده على السواحل كما فى مطروح والبحر االحمر  يتركز السكان فى المراكز العمرانيه ا -16
 يرتبط وجود السكان فى السلوم بوجودها  على الساحل وعلى الحدود الليبيه  -17
 يقل السكان فى شمال الدقهليه مقارنه ببقيه اجزائها لفقر التربه  -18
 اهم انشطه السكان فى البحر االحمر التعدين والسياحه والصيد  -19

 ام مصر بحفر قناه جديده سوف تساهم فى زياده الكثافه السكانيه فى المنطقه قي -20
 تعد التربه الخصبه مؤثره للتركز السكانى فى الفيوم   -21
 يرتبط وجود بعض التجمعات السكانيه فى اجزاء متفرقه من الصحراء الغربيه بالماء العذب   -22
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 ان فى القاهره االنشطه االقتصاديه من اهم عوامل تركز السك -23
 يزداد مساهمه المرأه فى العمل فى االسكندريه والقاهره  -24
 تعجز الكثافه العامه للسكان عن رسم صوره للتوزيع الحقيقى للسكان بسبب اتساع مساحه الصحارى   -25
 يعود السبب الرئيسى فى وجود السكان فى بورفؤاد للنقل والنشاط االقتصادى  -26

 خارجيه ايجابيا على الدول المرسله للسكان من خالل خفض نسبه البطاله  تؤثر الهجره ال -27
 السويس والبحر االحمر محافظات جذب سكان للصعيد  -28
 يكثر سكان مرسى علم لزياده نشاط السياحه بها بينما فى بورفؤاد لوجود النقل   -29
 تشترك الفيوم ودمياط انهما مناطق منخفضه الكثافه  -30
 قدره الحيويه للمجتمع بالدوله من خالل التركيب العمرى  يعرف ال -31
 يعد الكثافه العامه هو  اقل المؤشرات تاثيرا فى الخطط االقتصاديه لمصر   -32
 يمكن التغلب على مشكله االذدحام بالقاهره من خالل التوسع فى انشاء الجامعات بالمدن الجديده   -33
 الظروف السياسيه والعسكريه   من اهم عوامل توزيع سكان القنال هى -34
 فى مرحله االنفجار السكانى يزيد المواليد ويقل الوفيات  -35

------------------------------------------------------------ 
 الدرس الثالث   المشكالت السكانيه 

 ره  يمكن مواجهه البعد االول للمشكله السكانيه من خالل االهتمام ببرامج تنظيم االس
 العمل على نشر ثقافه العمل التطوعى يساهم فى زياده نسبه المتعلمين  

 يساهم تحسين العالقه مع العرب فى حل مشكله البطاله 
 المشكله السكانيه بمصر لها عالقه بمشكله تلوث البيئه التى نتجت عن سوء توزيع السكان  

 المشكله السكانيه اتساع قاعده الهرم السكانى ) االطفال ( يعد بعد من ابعاد 
 ترتبط زياده نسبه االعاله بالتركيب العمرى للسكان 

 يؤكد زياده الطلب على المحاصيل الغذائيه فى مصر على عدم توافق معدالت التنميه مع الزياده السكانيه  
 البطاله تعد احد النتائج المترتبه على عدم مالحقه النمو االقتصادى للزياده السكانيه  

 ل مشكله الزياده والتكدس والعشوائيات فافضل المحافظات لذلك هى مطروح  اذا حاولت ح
 مساهمه االطفال فى االنتاج يزيد من انتشار االميه  -10
 يعتبر الزحف العمرانى خطر يواجه الزراعه والذى يحدث بسبب سوء توزيع السكان   -11
 لول المشكله السكانيه  االتجاه نحو خلق تجمعات عمرانيه فى المناطق الجديده احد ح -12
 اذا استطعنا تحقيق االكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائيه فان ذلك يعنى ارتفاع معدل التنميه  -13
 اثرت المشكله السكانيه فى مصر سلبا على استصالح االراضى الزراعيه   -14
 توجد عالقه بين سوء توزيع السكان فى مصر و استيراد المحاصيل الغذائيه   -15
 زياده اهتمام الدوله بالتعليم الفنى يعنى زياده فرص العمل  -16
 تناقص المساحه المنزرعه من عام الخر مرتبط بالبعد الثانى للمشكله السكانيه  -17
 اهم تيارات الهجره التى تساهم فى حل المشكله السكانيه الى البحر االحمر والوادى الجديد   -18
 ى حل مشكلتى انخفاض المعيشه وارتفاع االعاله  تساهم المشاركه المجتمعيه ف -19
 انشاء المدن الجديده من محاوالت حل مشكله العشوائيات مثل ) االسمرات (   -20
 يمكن عالج مشكله البطاله من خالل االهتمام بالتعليم المهنى  -21
 عدم تفعيل قوانين حمايه الطفل قد يؤدى الرتفاع االميه   -22
 االقتصاديه للمشكله السكانيه واالنتاج من االبعاد االقتصاديه للمشكله السكانيه   يعد اتساع الفجوة -23
 تتشابه كفر الشيخ واسوان فى انخفاض نسبه الذكور وانخفاض االجور   -24
 يمكن القضاء على الفجوة الغذائيه من خالل اكتشاف مصادر جديده للمياه  -25
 ه واعاقه التنميه االقتصاديه  قمه الهرم ) الشيوخ ( + االطفاق = اعال -26
 يكثر سكان دمياط لعامل المناخ المعتدل   -27

 زياده المواليد وقله الوفيات من اهم اسباب المشكله السكانيه  -28
 ليصبح الهرم السكانى فى صالح مصر يجب االهتمام بتنظيم االسره   -29
 ترتبط مشكله االدمان والعشوائيات بالبطاله   -30

حیرى
ید ب

الس

ى فاست
ایج



8 

 01144107698أ/ السيد بحيرى                   تاريخ اولى ثانوى                                               

 ميز بضعف العالقات وقله التالحم بين سكانه الحضر يت -31
 محافظه قنا محافظه صناعيه وسياحيه  ورغم ذلك طارده للسكان   -32
 المشاركه المجتمعيه احد حلول مشكله االميه   -33
 اذا وصلت مصر لمرحله االستقرار السكانى فانها ستتميز بقله المواليد وقله الوفيات   -34

 االسكندريه   –الجيزه   –عا فى مستوى المعيشه القاهره اكثر المحافظات ارتفا -35
 ادى توزيع السكان لمصر الى اتساع الفجوة الغذائيه وقصور البنيه التحتيه  -36

 ===================================================== 
 الوحده الثانيه   االنشطه االقتصاديه              اوالً الزراعة 

% وتساهم 29أهم األنشطة التى يمارسها عدد كبير من سكان مصر ، حيث تزيد نسبتهم على  تعد الزراعة من
   2011% من جملة الناتج المحلى اإلجمالى لعام 13.5الزراعة بنحو  

 العوامل الموثرة فى الزاعة فى مصر 
 : تتنوع التربة ما بين : التربة  -1               العوامل الطبيعية

 ادى والدلتا  ومنخفض الفيوم ، وتتميز بتجانسها وتتكون معظمها من الطمى النيلىفى الو تربة طينية 

 فى بطون األودية الصحراوية وفى الواحات وشمال سيناء والساحل الشمالى ، تربة رملية
وهى تربة خفيفة تتسرب فيها المياه بسرعة وتفتقر للمادة العضوية ، ويؤثر ذلك  على   

 .  تنوع المحاصيل الزراعية

   موارد المياه : -2

 % تفريباً ، خاصة بعد تحول نظام الرى من نظام الرى 99تعتمد عليه الزراعة بنسبة   مياه نـهر النيل
 الحوضى إلى الرى الدائم

 تعد المصر الثانى الذى تعتمد عليه الزراعة فى مصر   المياه الجوفية 

 األمطار 
 

 ساحل البحر المتوسط في سيناء  -1
لغربية سواء بطريق مباشرة أو من  خالل حفر اآلبار الضحلة للحصول على  الصحراء ا -2

 مياه المطر المتسربة من السطح 

 المناخ : -3
  حيث تجود بها محاصيل المناطق الحارة مثل قصب السكر والذرة : درجه الحراره المناطق الحارة فى الجنوب  -1

 ناطق معتدلة المناخ مثل بنجر السكر والشعيرالمناطق المعتدلة فى الشمال :حيث تجود محاصيل الم -2
الرياح تؤثر الرياح على المحاصيل الزراعية ، خاصة عندما تهب رياح حارة فإنها تضر بالمحاصيل الحقلية بما  -3

 تحمله من أتربة ورمال وتؤدى إلى سقوط البراعم واألزهار . 
--------------------------- 

إلى رى دائم ، حيث اهتم محمد على   19ظام الرى الحوضى فى بداية القرن تحول ن            نظام الرى : -4
 بزراعة المحاصيل الصيفية ، واقيمت عديد من مشروعات الرى لتنظيم مياه الرى وتتمثل فى : 

 ترعة  أمثلتها ومن .الزراعية األراضى إلى النهر مياه لتوصيل تشق اصطناعية مائية قنوات الترع
 غرب الدلتا في  والنوبارية الدلتا شرق في  واإلسماعيلية النيل وادي في  اإلبراهيمية

 لتصب أمامها المياه منسوب رفع على وتعمل النهر مجرى في  تنشأ بوابات لها مائية حواجز القناطر 
 الترع المتفرعة  في  

 أسوان  خزان
 والسد العالى 

 م، 1902عام  أسوان خزان أنشئ 
، ويقع إلى الجنوب من خزان  1971م تشغيله عامم، وت 1960أما السد العالى فأنشئ عام
 كم  ويخزن المياه تخزينًا دائًما في بحيرة السد.6.5أسوان بنحو  

 م ، 1933: بدأ اإلهتمام بتحسين الصرف الزراعى عام       نظام الصرف -
 مما ادى  الى  تزايد أعداد المصارف وأطوالها ، و محطات الصرف . وخاصة فى الدلتا . 

 : بحر البقر فى شرق الدلتا . و زفتى فى وسط الدلتا و إيتاى البارود فى غرب الدلتا .  أهم المصارفومن 
 تحديد المساحات المطلوبه بالمحاصيل االستراتيجيه  وهناك سياسات حكوميه للنهوض بالزراعه حيث 

 والصرف  متابعه مشاريع الرى                            تنظيم الضرائب ودعم المزارعين  -1
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:    تعد األيدى العاملة أساس قيام النشاط الزراعى بمراحله المختلفة ، وقد لوحظ أن نسبة   العمالة الزراعية -
 % ( بسبب هجرتهم من الريف الي المدن للعمل بالصناعة . 29. العاملين فى الزراعة فى تناقص مستمروهى  

مليون فدان ، وتتوزع   8.6م نحو   2011الزراعية عام  تبلغ مساحة األراضى         المساحة الزراعية فى مصر
 ء الغربية ، وفى الساحل الشمالى هذه المساحة فى أراضى الوادى والدلتا ومنخفض الفيوم ، وفى الواحات بالصحرا

 المساحة الزراعيةهى مساحة األرض الفعلية .  
م الزراعية خالل السنة ، فإذا زرع الفدان : فيقصد بها اجمالى مساحة المحاصيل فى كل المواس المساحةالمحصولية

 فى السنة مرتين تصبح المساحة فدانين .. وهكذا . 
 أهم المحاصيل الزراعية فى مصر 

م.ط وال يكفى  ويزرع   9.5م .ف واالنتاج  3.4غذاء رئيسى المساحه المنزرعه   –: محصول شتوى القمح     -1
 واالولى فى االنتاج الدقهليه  –شرقيه   –اهم المحافظات ) بحيره فى الوادى والدلتا والواحات والساحل الشمالى و

 ولى عربيه وتصدره م.ط ومصر اال 5.7محصول صيفى وهو المركز الثانى فى الغذاء واالنتاج  االرز -2
 م.ط فى الوجه القبلى   16: محصول مدارى صيفى ومصدر السكر واالنتاج القصب  -3
 فى الوجه البحرى فى كقر الشيخ   محصول سكرى شتوى ويتركز البنجر -4
الف طن واالنتاج قل كثيرا ويصدر جزء ويصنع   255محصول صيفى نقدى وهو طويل التيله واالنتاج القطن  -5

 ربنى سويف  -شرقيه   –جزء واهم المحافظات بحيره  
 تقوم الدولة بالعديد من الجهود المستمرة لزيادة المساحة المزروعة من القمح ،   -
 ة رقعة المساحة المزروعة قمحاً . زياد -1
 استنباط أصناف جديدة من القمح تعطى انتاجاً أكبر وتقاوم األمراض النباتية .  -2
 استصالح أراض جديدة فى هوامش الدلتا وفى الصحارى المصرية .  -3
 بم تفسر قلة انتاج مصر من القطن في السنوات االخيرة ؟  -: 
 حو التوسع فى زراعة المحاصيل العذائية .بسبب  إتجاه السياسة الحكومية ن -

 أهم مشكالت الزراعة فى مصر:  
 أفدنة للحيازة 5مقسم إلى حيازات زراعية ألقل من   % من األراضى  60ة ، فنحو تفتت الملكية الزراعي -1
 العمالة الزراعية غير المدربة على استخدام األساليب التكنولوجية الحديثة فى الزراعة .  -2
 و العمرانى على حساب الرقعة الزراعية ، وما يصاحبه من تبوير لألراضى الزراعية وتناقص مساحتها النم -3
 التصحر الذى تتعرض له األراضى الزراعية خاصة فى هوامش الوادى والدلتا ، وكذلك فى الواحات .  -4
 إزالة التربة واستخدامها في صناعة الطوب األحمر فيما يخالف القانون. -5
 و استخدام الوسائل القديمة فى عمليات الزراعة .  األراضى تشار اآلفات مما يؤدى إلى انخفاض انتاجية ان -6

 دلل تتعدد جهود الدولة فى مجال التنمية الزراعية  
 استصالح األراضى بهوامش الدلتا ومناطق الواحات وشمال سيناء والساحل الشمالى .  -1
 الرئيسية مثل : القمح ، واألرز ، والقطن ؛ لزيادة إنتاجية الفدان .استنباط سالالت جيدة من المحاصيل  -2
 مساعدة المزارعين من خالل منح القروض ومدهم باألسمدة واألعالف وتوريد محاصيلهم بأسعار مناسبة   -3
 ر .اإلهتمام بمشروعات الرى والصرف وحفر اآلبا -5التوعية واإلرشاد الزراعى ودعم نقابة الفالحين .      -4

-------------------------------------- 
* توجد أنواع رئيسة من الحيوانات تعتمد على الغذاء من الحقول  أو          الثروة الحيوانية في مصرثانيًا: 

 الحظائر . 
 * كثيراً ما يربى الفالح الحيوانات بهدف العمل فى الحقل ، دلل ترتبط الثروة الحيوانية فى مصر بالزراعة ، 

 وإن كان األمر قد تغير أخيراً بعد التوسع فى الميكنة الزراعية ، وإحالل اآللة محل الحيوانات . 
 

 انخفاض أعداد الثروة الحيوانية فى مصر بشكل عام ؟ -دلل 
 نقص المساحات المزروعة باألعالف مثل البرسيم .  -1
 استخدام المزارعين للحيوانات فى الحقل مما يؤدى إلفى إجهادها وضعفها .  -2

 انتشار األمراض التى تفتك بالثروة الحيوانية مثل الحمى القالعية وجنون البقر . -3
 ارتفاع أسعار األعالف المصنعة محلياً . -5قلة اإلمكانات البيطرية                                   -4

------------------------------------------------------------- 
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 ثالثا:  الثروة السمكية 

 مليون طن وينتج من :  1.48نحو   2014وقد بلغ إنتاج األسماك فى مصر عام   -
ألف  350مصايد البحار والبحيرات الشمالية والبحيرات الداخلية ونهر النيل وفرعيه والترع ، ويبلغ انتاجها نحو 

 م فدان .  1.13، بينما ينتج من المزارع السمكية نحو  طن  
وجدير بالذكر أنه رغم اإلنتاج الكبير لمصر من األسماك إال أنها تستورد أنواعاً عديدة من األسماك لسد حاجه  

 السكان
----------------------------------------------------------------------------------- 

 عه       درس اول       الزراعه  الوحده الراب
 يعتبر الهدف من الرى الدائم هو التوسع فى زراعه القطن ثم القصب   -1
 يرتبط تحقيق االمن القومى بالسياسات الحكوميه   -2
 القمح هو اكثر المحاصيل انتشارا فى االراضى المصريه  -3
 نصف مليون طن فقط   منبع ترعه االبراهيميه هى اسيوط ورغم ذلك هى قليله انتاج القمح حوالى -4
 تعتمد الزراعه على المياه الجوفيه بشكل رئيسى فى مطروح والوادى الجديد   -5
 تتمثل اقرب الحواجز المائيه للقاهره فى القناطر الخيريه  -6
 تم انشاء قناطر نجع حمادى فى قنا لتخدم االراضى فى سوهاج   -7
 ومى   ) بعد الخضر والفاكهه (  االرز من المحاصيل التى تمثل مصدر للعمله الصعبه والدخل الق -8
 يعد اكثر العوامل التى جعلت الصعيد اكثر مالئمه للقصب هو ارتفاع الحراره النه مدارى   -9

 تعتمد الزراعه بالقرب من العريش على المطر الشتوى   -10
 القمح من المحاصيل التى تجود فى التربه الطينيه والرمليه ايضا   -11
 ه للتصحر نتيجه وجود التربه الرمليه الفقيره فى المواد العضويه  تعد الواحات االكثر عرض -12
 تصل مياه النيل الى ترعه اصفون والكالبيه عبر قناطر إسنا  -13
 ( تقريبا    9 -14تزداد المساحه المحصوليه عن المنزرعه بشكل كبير فى الوادى والدلتا )  -14
 تصل مياه النيل الى الفيوم عبر ترعه بحر يوسف   -15
 مصرف المحيط االطول فى مصر وهو بالصعيد   -16
 التربه الفقيره فى الماده العضويه تتواجد فى شمال سيناء ومطروح   -17
 االغنام هى االكثر بمصر نتيجه قله االعالف   -18
 يعد من مشروعات الرى التى تخدم سوهاج ترعه الجرجاويه   -19
 زراعه وانتاج القمح   يتناقص زراعه وانتاج القطن لالهتمام زياده -20
 يعد من الحواجز المائيه المقامه على دمياط قناطر زفتى   -21
 انتاج الفدان قليل على هوامش الدلتا الفتقار التربه للمواد العضويه  -22
 نظرا لقله انتاج االسماك توسعت مصر فى انتاج اسماك المزارع السمكيه لسد الفجوة الغذائيه  -23
 لتى تواجه التوسه الراسى فى التنميه هو انتشار االفات  اكثر المشاكل ا -24
 زادت اعداد المصارف ببناء السد العالى  بينما القصب يحتاج تربه طميه ) طمى (   -25
 يتم حساب االنتاج الزراعى لمصر على اساس المساحه المحصوليه   -26
 اللحوم من اولويات واردات مصر لقلتها وارتفاع المعيشه   -27
 كثر المحافظات فى القصب هى قنا واسوان  ا -28
 القناطر الخيريه مسئوله عن رفع المياه لتصب فى ترعتى النوباريه والمحموديه   -29
 تروى االبراهيميه االراضى فى محافظتى المنيا وبنى سويف   -30
 % من االنتاج   13.5% من السكان وتساهم ب  29يمارس الزراعه   -31
 بالزراعه فهى تسقط البراعم واالزهار فيقل االنتاج الزراعى للفدان   رياح الخماسين ضاره -32
 اهم الترع هى االسماعيليه شرق الدلتا والنوباريه غربها والقاصد فى الوسط   -33

 اهم مصارف الدلتا بحر البقر فى الشرق وايتاى البارود غربا وزفتى فى الوسط   -34
 دقهليه   –شرقيه  –ال يكفى واهم المحافظات البحيره م طن و 9.5م فدان واالنتاج  3.4القمح  -35
 م طن ويصدر ويزرع فى شمال الدلتا ومصر الوسطى   5.7االرز بعد القمح فى الغذاء واالنتاج  -36
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 م طن   16القصب المصدر الرئيسى للسكر وهو مدارى يزرع بالصعيد خاصه قنا واالنتاج  -37
 الوجه البحرى خاصه كفر الشيخ والدقهليه  البنجر محصول شتوى النتاج السكر فى  -38
 الشرقيه  –البحيره  –الف طن فقط فى الدقهليه  255القطن محصول مدارى مصدر الدخل القومى واالنتناج  -39
 النمو العمرانى   –التصحر   –العماله غير مدربه   –اهم مشاكل الزراعه تفتيت الملكيه الزراعيه  -40

 قله الرعايه   –استخدام الحيوان فى العمل   –نيه نقص االعالف والبرسيم اهم مشاكل الثروه الحيوا -41
 الف من المزارع وحدها لذلك التتناسب انتاج السمك مع طول السواحل  825م طن   1.1الثروه السمكيه  -42
 تم انشاء قناطر زفتى لتغذيه ترع وسط الدلتا وتستفاد مدن القنال بترعه االسماعيليه  -43
 يتاى البارود يخدم البحيره وتربه اقليم مريوط غير متجانسه  مصرف ا -44
 اكثر االماكن بها تفتيت ملكيه زراعيه هى جنوب الدلتا ) المنوفيه (  -45
 تتعد موارد المياه الزراعيه فى مطروح ويقل الزراعه بالبحر االحمر لطبيعتها الوعره   -46
 ه فى مواسم الزراعه  يظهر الفارق بين المساحه الزراعيه والمحصولي -47
 يظهر اثر الموارد المائيه واضح فى توزيع سكان الوادى الجديد  -48
 كفر الشيخ من المحافظات بها تنوع فى االنتاج السمكى   -49
 جنوب سيناء هى االكثر فقرا للزراعه الطبيعيه   -50
   –تعتمد البحيره على الرى من ترعه النوباريه  -51
 فى مطروح للحصول على المياه  تحفر االبار الضحله -52
 التربه الثقيله موجوده فى المنوفيه لذلك بها محاصيل معينه   -53
 هناك صعوبات طبيعيه فى اسوان لزراعه كل من البنجر والقطن   -54
 تتصف العماله الزراعيه فى مصر باالعتماد على االساليب التقليديه  -55
 تنوع المحاصيل المصريه  التربه والمناخ هما اكثر المقومات فى -56
 تحتاج التربه الثقيله الى المصارف مثل جنوب الدلتا خاصه المنوفيه  -57
 الصحراء الغربيه هى االفضل فى استصالح االراضى وحفر االبار   58
 االرز المصرى يستخدم فى تعديل ميزان التجاره لمصر -59

====================================== 
 أوالً : الثروات المعدنية : الدرس الثانى

 االهمية  االنتاج  

 الحديد
 

       . الواحات البحرية  واكثرها استغالل هى  جودة أكثرها اهم مناجمةو ماليين طن  4
مناجم البحر االحمر غير مستغلة رغم جودتهابسبب    -                 

 ويرجع ذلك 
من الصعب   لبعدها ووعورة التضاريس وتباعد المناجم ، مما جعل 

 استغاللها

 المنجنيز
 

 بدأ فى جبل علبه  فى منطقة أم بجمة فى سيناء ، كما يوجد فى   الف طن  140
جبل علبة ، يُصدر معظمه إلى الخارج ، ويستخدم الباقى محلياً فى صناعة  

 مليون طن   10ويبلغ االحتياطى  الحديد والصلب

 العالقى  وادي – جبل علبه  الكروم

الفراعنة خامات الذهب من مناجمه بجبال البحر اال  حمر  استغل   الذهب
 بالصحراء الشرقية ، ويستغل حالياً من مناجم السكرى .

 االهمية  االنتاج  

القصيرأقدم المناجم )   –المرتبة الخامسه عالميا   حقل سفاجة        الفوسفات 
منطقة   -الحمراوين ( لتركيز الفوسفات وتحويله إلى سوبر فوسفات .

السباعية والمحاميد بالوجه القبلى قرب إسنا، ويُْنقل  اإلنتاج إلى كفر الزيات 
حقل أبو طرطور ويعد أكبر    -وأبوزعبل وأسيوط حيث مصانع األسمدة   

 مليون طن .  700حقول الفوسفات فى مصر ، ويقدر اإلحتياطى بأكثر من  
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وادى غرندل فى  يوجد فى الساحل الشمالى الغربى لمصر و حمام فرعون و  الجبس
 . سيناء وعلى ساحل البحر األحمر

 ويستغل أساساً من مناجم رأس ملعب فى سيناء ، ومن شمال اإلسماعيلية -

المالحات المنتشرة على ساحل البحر المتوسط والبحر األحمر وخليج    ملح الطعام
 . السويس ، ومنها مالحة إدكو ومالحة شرق بورفؤاد وبحيرة قارون 

قة التبخير الصيفى ؛ حيث يترسب ملح الطعام )كلوريد  يستخرج بطري
 الصدويوم (

 سيناء وفى الصحراء الشرقية ووادى النطرون بالصحراء الغربية ألف طن  400 رمال الزجاج

 ثانياً : مصادر الطاقة 

 االنتاج و اهم المناجم  وجه المقارنه 

 م ،1967تاج عام وقد توقف اإلن  -جبل المغارة ، وجبل حالل ووادى الجدى الفحم
 بعد تحرير سيناء 1980ثم بدأ التشغيل عام  

 

منطقة خليج السويس   ومن أهم الحقول البحرية حقلى مرجان بحرى وبالعيم              البترول
 بحرى ،

 ومن أهم الحقول البرية حقول سدر وعسل وأبورديس على جانبى خليج السويس . 
 ول ومن أهمها حقل قارون وأبى الغراديقوتوجد بالصحراء الغربية ، حقول البتر

 مليون طن  34.7م نحو   2014ورزاق •بلغ إنتاج البترول عام   
   200ينقل البترول فى مصر من السويس إلى اإلسكندرية بواسطة خط سوميد بطول 

 كم ليصل إلى ميناء سيدى كرير 

حقل أبى ماضى وحقل    -ر مكعب مليار مت  1,1بليون متر مكعب ، و اإلحتياطى بـ  49    الغاز الطبيعى 
 % من جملة اإلنتاج20الوسطانى شمال الدلتا ، وكذلك حقل أبى قير ، وتنتج نحو 

 حقل أبى الغراديق وحقل أبو سنان وبدر الدين بالصحراء الغربية -
 يستخدم الغاز الطبيعى كمصدر للطاقة النظيفة، وكمادة خام في

 اليًا في كثير من المنازل الصناعات البتروكيماوية، هذا وقد أدخل ح

 كبديل للبوتاجاز، كما يستخدم أيًضا كوقود للسيارات

 تنمية الثروة المعدنية في مصر 
توجد فى مصر العديد من الثروات المعدنية ، والتى تساعد على دعم الصناعة وتقدمها مما قد يسهم فى تحقيق 

 يعود بالنفع على المجتمع .  التنمية اإلقتصاديةفى البالد حال استغاللها استغالالً ال
   -جهود الدولة لتنمية الثروة المعدنية : 

 تنمية اإلنتاج فى مناطق اإلنتاج الحالية .  -2البحث والتنقيب عن معادن جديدة .                     -1
استخراج ادخال األساليب العلمية والتكنولوجية المتقدمة فى التنقيب واإلستخراج ، وبصفة خاصة فى قطاع  -3

 البترول ، وهو الذى تعتمد عليه مصر كثيراً فى دعم اإلقتصادالمصرى
--------------------------------------------------------------- 

فى عهد محمد على ، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الوقت الحاضر شهدت  19عرفت مصر الصناعة منذ نهاية القرن الـ 
ين تدهور ونهضة ، متأثرة فى ذلك باألوضاع السياسية المحيطة ، وبعض العوامل  الصناعة تطورات عدة ما ب

 األخرى ، حيث تتطلب الصناعة توافر عدد من المقومات .
 مقومات الصناعة

 الطاقه وهى متجدده وغير متججده (   –معدنى (  –حيوانى    –: ) الخام وهو زراعى  طبيعيه -1

 السوق   -ابت ومتداول  المال وهو ث –نقل   –) ايدى عامله   بشريه -2

الغزل   –االخشاب والجلود   –الهندسيه والكهربيه  –مواد البناء  –البتروليه والورق  –)الغذائيه ☺ اهم الصناعات
) 
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 نقص بعض المواد الخام ومستلزمات الصناعة .  -1                معوقات الصناعة
 الجودة أو األسعار .  صعوية منافسة المنتجات الصناعية العالمية سواء من حيث -2
 ضعف األسواق المحلية بسبب التضخم ، وانخفاض األجور وانخفاض مستوى المعيشة .  -3
 سياسات اإلغراق التى تمارسها بعض الدول الخارجية كالصين .واستيراد االالت    -4

 نقص العمالة الماهرة وهجرة العديد منها إلى الخارج وقلة مراكز التدريب المهنى .  -5
 د الدولة للنهوض بالصناعة : جهو

 ادخال صناعات حديثة مثل اإللكترونيات وتجميع السيارات والبتروكيماويات وغيرها .  -1
 رفع الجمارك على الواردات من الصناعات األجنبية ، والتى تنافس الصناعات المصرية . -2
 تشجيع اإلستثمارفى المجاالت الصناعية وتوفير التسهيالت لها .  -3
 توسع فى برامج التعليم والتدريب لتوفير العمالة الماهرة المطلوبة فى المشروعات التنموية . ال -4
 تشجيع العاملين بالصناعة من خالل رفع األجور وزيادة الحوافز . -5

------------------------------------------------------------------------- 
 بنك المعرفه                    

 م طن من الواحات البحريه ) جيزه ( والحديد المغناطيسى من البحر االحمر ولكنه غير مستغل   4االنتاج  لحديد ا -1
 ط   م  10الف طن ويصدر ويدخل فى الحديد والصلب وينتج فى ام بجمه وجبل علبه واالحتياطى   140   المنجنيز -2
 فى جبل علبه ووادى العالقى    والذهب من السكرى    الكروم -3
 مصر الخامسه عالميا فى سفاجا حيث مشروع الحمراوين والسباعيه وابو طرطور االكبر فى مصر   وسفاتالف -4
 فى الساحل الشمالى وسيناء من راس ملعب وشمال االسماعيليه   الجبس -5
 بالبخر فى ادكو وبورفؤاد  وقارون وهناك رمال الزجاج من سيناء والنطرون والصحراء الشرقيه    ملح الطعام -6
   1980وافتتح   67فى المغاره وحالل ووادى الجدى  وقد توقف اثناء حرب   الفحم -7
 فى خليج السويس وينقل بخط سوميد الى غرب االسكندريه وايضا فى شمال الصحراء الغربيه   البترول -8
مليار فى شمال الدلتا فى   1,1وتصدر الباقى واالحتياطى   12م م مكعب تستهلك   46مصدر نظيف للطاقه  الغاز -9

 % من االنتاج  وهناك فى شمال الصحراء الغربيه  20ماضى والوسطانى وابو قير وهذه الثالثه  ابو
 اكثر االماكن تنوع جولوجى ومعدنى هى سيناء والصحراء الشرقيه   -10
 سياحه (    –تتشابه سواحل البحر المتوسط واالحمر فى وجود الجبس والبترول ) تعدين  -11
 تاج مصر من الفحم فى السبعينات  اى بسبب الحروب  انقطع ان  67بعد احداث  -12
 زياده التعريفه الجمركى على المستورد من اساليب حمايه السوق المحلى   -13
 مشروع فوسفات الحمراوين ارتبط بمشروع زياده خصوبه التربه   -14
 اكبر انتاج للفوسفات من ابو طرطور بالوادى الجديد  -15
 ام الفوسفات يخدم مناجم السباعيه والقصير  على البحر االحمر  استخدم النقل البحرى لخ -16
 استخدم النقل البرى بالقطار فوسفات ابو طرطور والنقل النهرى لفوسفات السباعيه والمحاميد   -17
 اختفاء الجدوى االقتصاديه من اسباب عدم استثمار مناجم حديد البحر االحمر   -18
 ال الزجاج  بينما يتم نقل بترول شقير الى محافظه اسيوط  البحيره اهم محافظات انتاج رم -19
 تعتمد القاهره على غاز الصحراء الغربيه   والجيزه بها اهم حقول انتاج الحديد من الواحات البحريه  -20
 يتواجد المنجنيز والكروم فى مناطق عده فى الصحراء الشرقيه   -21
 قلته التضخم ينتج عنه ضاءله التسويق الداخلى و -22
 تزيد القيمه االقتصاديه للجبس فى رأس ملعب ويستخرج الرخام الجيد من جنوب الصحراء الشرقيه   -23
 دخول الفوسفات فى دبغ الجلود هذا يعنى مساهمه الثروة المعدنيه فى تقدم الصناعه  -24
 العماله الفنيه الماهره   يظهر اثر انتقال االفراد من مصر الى دوله ما واضح على الصناعه المصريه فى نقص -25
 يمكن مواجهه سياسه االغراق التى تتبعها بعض الدول من خالل رفع الجمارك على الواردات االجنبيه   -26
 اذا استطاعت مصر استثمار كل المعادن والطاقه سوف يؤدى ذلك الى تشجيع االستثمار فى الصناعه   -27
 الل وتطوير المناجم  لتعويض نقص بعض الخام يجب على الدوله استغ  -28

 تتشابه سيناء والصحراء الشرقيه فى وجود المنجنيز والبترول  -29
 اقرب مصنع لالسمده لحقول السباعيه والمحاميد هو مصنع كيما اسيوط   -30
 بالتوسع فى التعليم المهنى وتسهيالت بالصناعه  دوله ورؤيه المستثمرين يمكن التوفيق بين رؤيه ال -31
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 االسكندريه اكثر المحافظات تتنوع الصناعه بها  القاهره و -32
 من اهم الثروات المعدنيه بالصحراء الشرقيه والغربيه الفوسفات وملح الطعام   -33
 تعتبر صناعه النسيج والغذائيه هى االكثر انتشارا بمصر  -34
 تنفرد سيناء بانتاج معدن النحاس  بينما السوبر فوسفات فى البحر االحمر   -35

 لطاقه الكهرومائيه من السد العالى من اهم مقومات الصناعه بمصر ا -36
 يتركز انتاج الغاز فى شمال مصر واهم منطقه فى خام ملح الطعام  بالصحراء الغربيه هى بحيره قارون   -37
 يربط سوميد بين السويس واالسكندريه حيث بهما الصناعه البتروليه والكيماويه   -38
 خام صناعتى الزجاج والمنسوجات البحيره يوجد بها   -39
 يعد من التحديات التى تواجه التنميه الصناعيه قله الموارد ونقص الكوادر  -40
 الفحم من اقل مصادر الطاقه انتشارا  واكثرها تلوث واقدم المناطق فى الفوسفات هو شرق الصحراء الشرقيه  -41
 بينما الغذائيه هى االكثر انتشارا فى كل مصر  المنسوجات هى الصناعه االكثر انتشارا فى الدلتا   -42
 توظيف القدرات العلميه يؤدى الى تحقيق التنميه االقتصاديه  -43
 يتم انشاء المصانع فى اماكن قريبه من االنتاج او االستهالك   -44
 السويس مدينه على راس خليج السويس وبها الصناعه الكيماويه والبتروليه  -45
 متنوع فى مصادر الطاقه به ويتركز الرصاص والزنك فى مطروح  حقل الغراديق  -46
 الصناعه الخشبيه فى دمياط على البحر المتوسط   -47

------------------------------------------------------------------- 
 انواع النقل والمواصالت فى مصر   الدرس الثالث

 ية شبكة من الطرق البرية المرصوفة وغير المرصوفة :  تمتد فوق األراضي المصر الطرق البرية -أ
 السويس   –أسيوط الغربي ؛ طريق القاهرة  –اإلسكندرية  ؛ طريق القاهرة –طريق القاهرة     -: من أهمها 

 تعد السيارات الوسيلة الوحيدة لنقل الركاب والضائع والسلع المختلفة بين مناطق البالد  
  -صر من أقدم الدول التى استخدمت السكك الحديدية ، منذ خط القاهره /االسكندريه تعد م -:    السكك الحديدية -ب

 وتمت الخطوط الحديدية للربط بين مدن الدلتا والوادى.
 النقل المائى :  -2
 اإلبراهيمية وبحر يوسف   ودمياط والترع الرئيسية مثل  ويشمل النقل خالل نهر النيل وفرع رشيد النقل النهرى -أ

 طرق المائية  خاصة نهر النيل إضافة للطرق البرية والسكك الحديدية وسائل النقل  تشكل ال
 ـ وعلى الرغم من ذلك  فهناك صعوبات ترتبط بالنقل النهرى منها :        -الصعوبات التي تواجه النقل النهرى : 

 لسفن ( )  البطء وانخفاض منسوب المياه فى بعض الفترات ، وعدم توفر موانئ نهرية حديثة ل
 النقل البحرى :         قناة السويس :  -ب

 تعد من أهم الممرات المالحية العالمية ، حيث تعبرها السفن وناقالت النفط من دول العالم المختلفة ، 
وتتميز كطريق مالحى باستقامتها فى معظم امتدادها ، وتعد قناة السويس مصدر للدخل القومي لمصرخاصه بعد  

 %  259ده فزادت بنسبه حفر القناه الجدي
 -رغم طول سواحل مصر فان عدد الموانئ المصرية قليل جدا ويرجع ذلك إلى :

؛ ويرجع ذلك إلى أن معظم هذه السواحل بعيدة عن العمران بالوادى والدلتا إلى جانب عدم صالحية سواحل كثيرة  
 ، ومن أهم الموانئ ما يلى :  

 نصف تجارة مصر الخارجية .  تتعامل مع أكثر من  -:  ميناء اإلسكندرية
جنوب بورسعيد   الشمالى ، والميناء الداخلى وهما الميناء الخارجى ، حيث يقع شرق مدخل القناة-:  ميناء بورسعيد

:يقع على الطرف الجنوبى بقناة السويس ، ويعد من أهم الموانئ بالنسبة لحركة الركاب والبضائع  ميناء السويس.
 ناء السويس الحديث شمال غرب الميناء القديم .على البحر األحمر .انشئ مي

 :وهو ميناء تجارى وتعدينى .  ميناء سفاجا
 أصبح النقل الجوى بمثابة الشريان الرئيسى للحياة اإلقتصاديةفى العصر الحديث ، النقل الجوى : -3
 وركيزة للتجارة الدولية ،وعنصر جذب للنشاط السياحىفى مصر .  

 الجغرافى المتميز لمصر ، مما جعلها نقطة التقاء لكثير من الخطوط الجوية العالمية .  وقد ساعد على ذلك الموقع 
 ومن المطارات الدولية مطار القاهرة وشرم الشيخ واإلسكندرية . والمحلية مرسى مطروح والخارجة .  

 ** مستقبل النقل فى مصر : 
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 تعميق قناة السويس  -الجديدة .           امتداد مترو األنفاق للوصول إلى أطراف مدينة القاهرة والمدن -
 تطوير السكك الحديدية وتجديدها . -تطوير الموانئ القديمة وإنشاء موانئ حديثة .                                    -
 مشروع تحت الدراسة لعمل جسر مائى ما بين مصر والسعودية جنوب خليج العقبة .  -

 التجارة الخارجية

 ريع ألعداد السكان مما يضطر الدولة إلى استيراد منتجات عديدة من الخارج لسد حاجة السكان . النمو الس -1
 وجود منتجات ال يمكن زراعتها فى مصر بسبب عدم مالءمة الظروف المناخية .  -2

  العوامل السياسية وتتمثل فى تغيير قوانين االستيراد والتصدير وعالقة مصر بالدول األخرى ، وغير ذلك من
 ظروف سياسية عادة ما تتميز بالتغير .

 الصادرات والورادات المصرية     
مليار دوالر   65تزيد قيمة الواردات المصرية عن قيمة صادراتها . حيث يقدر ما تستورده مصر من الخارج بنحو  

 زاً مستمراً .مليار دوالر ، وقد انعكس ذلك على الميزان التجارى الذى سجل عج 22، بينما ال يصدر بأكثر من 
 اهم الدول التجاريه مع مصر   -
 الواليات المتحده   -2السوق االوروبيه وهى االهم                        -1 -
 الدول العربيه المركز االخير   -4الدول االسيويه واالفريقيه                                -
 الخضر (  –ادوات منزليه  –المالبس  –الغاز  –)الفوسفات  اهم الصادرات -

 لحوم (  –االت  –زيت نباتى  –)قمح  لوارداتا -
 تعتمد الشراكة المصرية العربية على                     الشراكة المصرية العربية وطرق تنميتها

اتفاقيات ثنائية ، وليس وفقاً لقرارات استراتيجية تتخذها المنظمات العربية للتنسيق الكامل بين الدول العربية  -
 تعتمد على درجة تحسن العالقات السياسية بين الدول العربية وبعضها البعض ، -لبعض     وبعضها ا

 يصعب تقنينها ووضع أهداف بعيدة المدى لها بسبب      
 التغيرات التى تتعرض لها المنطقة   -
 استمرار الهيمنة اإلقتصادية الغربية على معظم الدول العربية خاصة البترولية . -
 -الشراكة المصرية العربية : طرق تنمية  

 -تبذل مصر جهدا كبيرا في تحسين عالقتها مع الدول العربية وعقد االتفاقات المختلفة معها من خالل: 
 تشجيع المستثمرين العرب في شتى المجاالت االقتصادية   -1
 ل العربية العمالة المصرية تقوم بدورها في التنمية االقتصادية والعمرانية في الكثير من الدو -2

 )به عجز تجارى (     -مستقبل التجارة الخارجية في مصر وأهم مشكالتها :
   -الميزان التجاري للبالد في الوقت الحاضر ليس في صالح مصر يرجع ذلك إلى  : 

 انخفاض نسبة الصادرات  -  2زيادة قيمة الواردات بشكل مستمر                         -1
  زيادة التبادل التجاري مع الدول العربية وكذلك الدول األفريقية حيث لكن مع ذلك ننتظر مستقبال

 عقدت العديد من االتفاقيات مع الكثير من هذه الدول   -1
 التوسع الصناعي في مصر والذى يتوقع معه أن تزيد حركة التجارة الخارجية السياحه   -2

==================================== 
 بنك المعرفه 

 ات وسيله النقل الرئيسيه للركاب والبضائع لسهوله مد الطرق  ومصر الثانيه عالميا فى السكك الحديديه السيار -1
 االسكندريه اهم موانى مصر فهو نصف تجاره مصر الخارجيه   -2
 يمكن الحكم على االداء االقتصادى للدوله من خالل التجاره الخارجيه   -3
 لتجاره الخارجيه  يعتبر انضمام مصر للكوميسا من وسائل تنشيط ا -4
 الدلتا هى اكثر االماكن المستفيده بالسكك الحديديه ومركزها طنطا   -5
 اكثر الطرق فى سيناء تعرض لالخطار الطبيعيه طريق طابا / السويس   -6
 يتم النقل المائى بين الفيوم وبنى سويف عن طريق ترعه بحريوسف   -7
 ير الفوسفات ميناء نويبع ميناء هام على خليج العقبه بينما سفاجا لتصد -8
 تم مد اول خط حديدى من القاهره الى الشمال غرب فى االسكندريه   -9

 يظهر اثر التوسع الصناعى على المعامالت التجاريه من خالل فتح اسواق جديده فى الخارج   -10
 ميناء دمياط غرب بورسعيد وانشا لتخفيف العبا عن االسكندريه   -11
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 ذو التبادل التجارى مع مصر لتشابهه االنتاج وتذبذب العالقات  الدول العربيه فى نهايه قائمه الدول  -12
 من مشروعات النقل النهرى بين االسكندريه والقاهره ترعه المحموديه   -13
 من الترع التى يمكن استخدامها فى النقل النهرى بالوجه القبلى ترعه االبراهيميه   -14
 بعيه للخارج وزياده االستثمارات االجنبيه  تعد من معوقات الشراكه االقتصاديه العربيه الت -15

 توجد عالقه طرديه بين االسواق المتخصصه والتجاره الداخليه لمصر  -16
 السكك الحديديه الوسيله االنسب لنقل خام الحديد من مناطق  االستخراج لالنتاج   -17
 تعتمد البحيره على ترعه النوباريه فى النشاط التجارى   -18
 بين توزيع شبطه السكك الحديديه وسكان مصر   يوجد تطابق -19
 ترعه االبراهيميه تستخدم للنقل النهرى  فى الصعيد خاصه بنى سويف واسيوط   -20
 استقامه السواحل من صعوبات النقل البحرى بينما ضيق المجرى من عيوب النقل النهرى   -21
 تتسم سكك الحديد انها  بموازاه وادى النيل  -22
 براهيميه هى اشهر الطرق النهريه التى تستخدم للربط بين وسط الوادى وشماله  ترعه اال -23
 ميناء نويبع على الساحل الشرقى وزراع البحر االحمر الشرقى ) العقبه (   -24
 المناطق الصناعيه مثل العاشر من رمضان تؤدى الى خفض عجز ميزان المدفوعات   -25
 مال وفى شمال غرب الفيوم  صناعه استخراج االمالح توجد فى الش -26

------------------ ================================= 
 الدرس الرابع السياحه 

تعد السياحة مصدراً رئيسياً من مصادر الدخل القومىفى مصر بما توفره من فرص عمل للمواطنين وعملة   -
 صعبةوتعد مصر من الدول السياحية ذات األهمية فى العالم .

 لجذب السياحىمقومات ا
 البيئه الطبيعيه (  –النيل  –المناخ  -الموقع الجغرافى :  -1                 المقومات الطبيعية
 تنوع اجتماعى (  –تسهيالت سياحيه  –التراث الحضارى  -النقل : -1                    المقومات البشرية

سلوم غرباً ، وتوجد به عشرات القرى السياحية ،  ويمتد من اإلسكندرية حتى ال  -        ساحل مصر الشمالى :  -1
 ومن أهم مناطقه : العلمين ، وسيدى عبد الرحمن ، ومرسى مطروح ـ ويجذب هذا النطاق السياحة العربية .

 تتميز بمقومات طبيعية شديدة التنوع ما بين بيئة ساحلية وجبلية وصحراوية .  -1:     سيناء  -2
كثرة الشواطئ الرملية وبالمناخ الدافئ شتاًء والشمس الساطعه خاصة فى شرم تتميز سواحل خليج العقبة ب -2

 الشيخ 
 توجد فى سيناء العديد من اآلثار القديمة مثل : دير سانت كاترين ، وقلعة صالح الدين ، غيرها .  -3
 زهر الشريف  ومن أهم معالمها السياحية أهرامات الجيزة ، وقلعة صالح الدين ،واأل   -:  القاهرة الكبرى -3

وتوجد به آثار تاريخية من الفرعونية حتى اإلسالمية وتنتشر فى معظم مدنه وقراه ، ومن  -:  الوجه القبلى -4
 أهمها معابد وآثار األقصر ومعبد أبى سمبل جنوب أسوان ، وأثار تونا الجبل واألشمونيين فى المنيا 

 : آثار ميدوم ، وعين السيلين ، بجانب منطقة بحيرة قارون  هذا ويوجد بالفيوم الكثير من المعالم األثرية مثل -
تميزه بتنوع البيئات من بيئة ساحلية تمتد أمامها مياه صافية زرقاء ، وشعاب  -        ساحل البحر األحمر :  -5

 مرجانية غاطسة تمتد بامتداد الساحل وسهول رملية  

 داخل الصحراء ،   ر جبلى تقطعه أودية عديدة تمثل مسالك وطرق إلىىظه  -2
واحات مصر بالصحراء الغربيه    حيث تتوفر العيون المائية الكبريتية والمعدنية مثل معبد هيبس بالخارجة ،  -6

 وتنتشر الكثبان الرملية وسياحه السفارى    -ومقابر المزرقة ، ومقبرة شندى بالداخلة 
 :       التحديات التى تواجه اإلقتصادالمصرى** 

 بشكل عام فى كل المجاالت اإلنتاجية .                      وى التقنياتانخفاض مست -أ
  200مليار دوالر . هذا إلى جانب ما يزيد على   36: ويقصد بها الديون الخارجية التى زادت على  الديون -ب 

 مليار جنيه دوين داخلية على الدولة تجاه السكان وهى فى ازدياد مضطرد . 
بالمنطقة ككل وفى مصر خاصة ، مما ينعكس سلباً على اإلقتصاد بجانب  وضاع السياسيةعدم اإلستقرارفى األ  -ج

 عودة العديد من العاملين بالدول العربية إلى البالد مما يضيف عبئاً جديداً على اقتصاديات البالد .
 ** كيفية النهوض باإلقتصادالمصرى : 
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 فى البالد مع استقرار األوضاع األمنية . العمل بأقصى سرعة على استقرار األوضاع السياسية  -1
 اإلهتمام بالثروات المعدنية ومصادر الطاقة ، والبحث عن موارد جديدة   -2
 االهتمام بالزراعة من خالل تحديد المناطق الصالحة للزراعة واستصالح أراض جديدة -3
 وتشجيع  حفر اآلبار. البحث عن مصادر مياه جديدة فى المناطق الصحراوية والساحل الشمالى ،  -4 

 دعم السياحة وتشجيعها وإزالة المعوثات أمامها وتطوير المناطق السياحية .  -5
 التعاون مع دول حوض النيل وتفعيل االتفاقات الخاصة بتقسيم مياه النيل . -6
 االهتمام بالعمالة المصرية بالخارج وحل مشاكلهم ، وذلك من خالل السفارات المصرية بها . -7
 الهتمام بالتعليم خاصة التعليم الفنى ودعم البحث العلمى . ا -8

----------------------------------------------------------------------------------- 
 بنك المعرفه     الدرس الرابع       السياحه 

 تتركز السياحه الثقافيه فى مصر بوادى النيل  -1
 لى تراث مصر القديم عبر العصور هو وادى النيل افضل المناطق السياحيه للتعرف ع -2
 تعد اكثر االماكن نجاحا فى تحقيق التكامل السياحى العربى هو الساحل الشمالى   -3
 توجد بالمنيا مزارات مقابر بنى حسن   -4
 يعد اقرب المعالم االثريه للحدود المصريه السودانيه هى معبدا  ابوسمبل   -5
 امون من وسائل التنميه السياحيه باستخدام التسويق السياحى تعتبر عرض المومياوات مثل توت عنخ  -6
 يعد من التحديات التى تواجه االقتصاد والمتعلقه بالمنافسه االجنبيه هو االعتماد على وسائل انتاج تقليديه   -7
 تتشابه الغردقه وشرم الشيخ فى عوامل الجذب السياحى بهما   -8
 ارى فى مقومات السياحه  تتشابه محافظات الوادى والدلتا بالتراث الحض -9

 من المناطق السياحيه المهمه فى شمال شرق مصر دير سانت كاترين   -10
 يذهب العرب للساحل الشمالى بسبب اعتدال المناخ   -11
 تؤدى زياده معدالت االستهالك من السلع الى زياده الديون الخارجيه والداخليه   -12
 مفتوح به ثلثى اثار مصر  االقصر غنيه بالتراث الحضارى فهى معرض  -13
 فى حين ترجع سياحه السفارى الى البيئه الطبيعيه  –توجد محميه الصحراء البيضاء جنوب الفرافره  -14
 قلعه صالح الدين فى طابا معلم سياحى يتميز بالمناخ الدافئ شتاء   -15
 ظهرت الهجره العائده نتيجه االوضاع السياسيه فى الشرق االوسط  -16
 بينما االوديه الجافه فى الصحراء الشرقيه  سياحه بيئيه   –فيله احد معالم الوجه القبلى معبد  -17
 تساعد وزاره التعليم السياحه عن طريق توفير الكوادر العلميه  -18
 ساهمت التكنولوجيا فى االقتصاد بتداول المعلومات وتحديث الخرائط   -19
 ع السياحى  سيناء والصحراء الشرقيه االكثر فى التنو -20
 ساهم التسويق االلكترونى فى دعم السياحه ويعد احد استراتيجيات النهوض باالقتصاد  -21
 استخدام بذور زراعيه فائقه االنتاج احد استراتيجيات الدوله لالهتمام بالقطاع الزراعى  -22
 مصر   على برامج التنميه بشرق  20اثرت االوضاع السياسيه فى النصف الثانى من القرن  -23
 يترتب على انخفاض قيمه العمله الوطنيه مع ارتفاع االسعار ضعف السوق المحلى   -24
 زياده التعريفه الجمركى تعتبر من اهم اساليب حمايه السوق المحلى  -25
 يكثر فى الوادى الجديد السياحه الترفيهيه والبيئيه  -26
 ه عن طريق النقل البحرى  تتم معظم التجاره الخارجيه بين مصر والدول العالمي -27
 البطاله واالدمان نتيجه عجز الموارد المحليه من تمويل المشاريع االستثماريه   -28
 جنوب الوادى مركز سياحى للتراث الحضارى الهائل  -29
 السياحه فى الجيزه تراث حضارى وبيئيه   -30
 ه والسياحه اذا تم انشاء كوبرى بين مصر والسعوديه سيؤدى الى زياده التجار -31
 التجاره مع شرق اسيا يتم من ميناء سفاجا   -32

 ترتبط مشكله البطاله مع حجم االستثمارات فى الدوله    -33
 يتشابه االنفتاح االقتصادى مع سياسه االغراق حاليا   -34
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 توزيع الصكان والكثافة الصكانية فى مصر

 أوًّ اٌؼجبهاد االريخ 

ِٓ  %5ٚرجٍغ َِبؽزٙب  اٌٛاكٜ ٚاٌلٌزب ِٕٚقفغ اٌف١َٛ%ِٓ ٍىبْ ِظو فٝ ٠2.89زووي  -1

 َِبؽخ ِظو

 % ِٓ َِبؽخ ِظو25ٚاٌزٝ رّضً  اٌظؾوا٠ٚخفٝ اٌّؾبفظبد ٠ٕله رٛى٠غ اٌَىبْ  -9

 اٌَبكً ِٓ أوزٛثو ِٓ اٌّلْ اٌظٕبػ١خ اٌغل٠لح اٌزٝ عنثذ إ١ٌٙب اٌَىبْ ِل٠ٕزٝ  -3

ث١ّٕب رٕقفغ اٌىضبفخ اٌَىب١ٔخ فٝ اٌمب٘وح ِٓ اٌّؾبفظبد اٌّورفؼخ اٌىضبفخ اٌَىب١ٔخ علًا ِل٠ٕخ  -4

 اٌجؾ١وح ٚ وفواٌش١ـ ِؾبفظخ 

 إٌشبؽ ا٤لزظبكٜ ٚؿوق إٌمً رؤصو فٝ رٛى٠غ ٍىبْ ِظو ػلح ػٛاًِ ثشو٠خ ِٕٙب  -5

 هأً غبهة ف١ٍظ ا٠ٌٌَٛ فٝ ِظو  ِٓ ِٕبؿك اٌزؼل٠ٓ  -6

َ َّٔخ ث١ّٕب ٠جٍغ ػلك ٍىبْ  3587َ ٔؾٛ ٠9119جٍغ ػلك ٍىبْ اٌّلْ فٝ ِظو رجؼًب ٌزمل٠واد  -7

 َ َّٔخ4783اٌو٠ف ٔؾٛ 

اٌشّب١ٌخ ٚاٌشول١خ ث١ّٕب ٠مٍْٛ فٝ ا٤ؿواف اٌٍٛؾ ٚاٌغٕٛة  فٝ ٠زووي اٌَىبْ فٝ اٌلٌزب -.

 ٚاٌغوثٟ

ِٓ ٚشٛاؿٝ ١ٍٕبء  اٌجؾواالؽّوٍٚبؽً اٌَبؽً اٌشّبٌٝ رؼل ِٕبؿك اٌز١ّٕخ ا١ٌَبؽ١خ فٝ ِظو  -2

 ِٕبؿك عنة اٌَىبْ

 اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ٚاٌزوثخ اٌقظجخِٓ اٌؼٛاًِ اٌـج١ؼ١ٗ اٌزٝ رؤصو فٝ رٛى٠غ اٌَىبْ  -11

 × (( ، ) √ظغ ػالِخ ) -اٌَؤاي اٌضبٔٝ :

% ِٓ َِبؽخ 25% ِٓ ٍىبْ ِظو فٝ اٌٛاكٜ ٚاٌلٌزب اٌنٜ ٠جٍغ َِبؽزخ أوضو ِٓ .٠18زووي  -1

 اٌّؾبفظبد اٌظؾوا٠ٚخ)×(   اٌلٌٚخ   

 (√ِٓ اٌؼٛاًِ اٌـج١ؼ١خ اٌّؤصوح فٝ رٛى٠غ اٌَىبْ اٌزؼبه٠ٌ  ) -9

                                ٠مً               )×(فٝ ٍٚؾ ٚعٕٛة اٌلٌزب  ٠مٍْٛاٌَىبْ فٝ ا٤ؿواف اٌشّب١ٌخ ٌٍلٌزب ث١ّٕب  ٠زووي -3

 ٠زووي
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 (√٠ؤصو إٌّبؿ فبطخ ػٕظوٜ اٌؾواهح ٚاٌّـو فٝ رٛى٠غ اٌَىبْ فٝ ِظو ) -4

 (√اٌَىبْ فٝ ِظو ) رٍؼت فـٛؽ اٌّٛاطالد اٌؼب١ٌّخ ٚاٌّؾ١ٍخ كٚهًا وج١وًا فٝ رٛى٠غ -5

 (√َ     )1273اهرفؼذ اٌىضبفخ اٌَىب١ٔخ فٝ ١ٍٕبء ِٚلْ اٌمٕبح ثؼل ٘ي٠ّخ إٍوائ١ً ػبَ  -6

 اٌَؤاي اٌضبٌش   ثُ رفَو

 اٌفيعيخ  يزووي اٌَىبْ فٝ ِٕبؼك اٌَٙٛي -1

 رٛفو اٌزوثخ اٌقظجخ ٚا١ٌّبٖ اٌؼنثخ   -ثَجت

 إٔشبء اٌّواوي اٌؼّوا١ٔخ وبٌّلْ  -

 ٌٍٙٛخ ِل اٌـوق  -

 لٍخ ػلك اٌَىبْ فٝ إٌّبؼك اٌصؾواٚيخ كافً ِصو  -2

 عخ اٌؾواهح ٚٔلهح ا٤ِـبه ثَجت اهرفبع كه

 رووي اٌَىبْ فٝ ٍٚػ ٚعٕٛة اٌلٌزب  -3

 ثَجت اٌزوثخ اٌقظجخ اٌظبٌؾخ ٌٍيهاػخ

 اهرفبع اٌىضبفخ اٌَىبٔيخ فٝ اٌّلْ ػٓ اٌويف كافً ِصو  -4

  رٛافو فوص اٌؼًّ    –ثَجت 

 رٛافو اٌٛؽلاد اٌَى١ٕخ ٌٍز١ٍّه  -اهرفبع َِزٜٛ اٌّؼ١شخ    -

 رووي اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌظؾ١خ ٚاالعزّبػ١خ  -

 رووي اإلكاهح ٚاٌؾىُ ٚإٌّشؤد اٌزوف١ٙ١خ ٚاٌضمبف١خ -

 إٌّبؼك اٌيهاػيخ ِٕبؼك عنة ٍىبٔٝ  -5

 ثَجت أزشبه اٌيهاػخ اٌىض١فخ  ٚؽبعزٙب إٌٝ ا٠٤لٜ اٌؼبٍِخ 

 اٌىضبفخ اٌؼبِخ ال رؼىٌ اٌزٛىيغ اٌؾميمٝ ٌٍَىبْ  -6

ٌٛعٛك َِبؽبد ٚاٍؼخ غ١و ِؼّٛهح أٚ َِزغٍخ ألزظبك٠ًب ِّب عؼً ِؤشو اٌىضبفخ اٌَىب١ٔخ 

 اٌؼبِخ ١ٌٌ ٌٗ ل١ّخ 
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 يمً اٌَىبْ فٝ األؼواف اٌشوليخ ٚاٌغوثيخ ٌٍلٌزب  -7

 ثَجت فمو اٌزوثخ 

 اٌَؤاي اٌواثغ ثو٘ٓ ػٍٝ صؾخ وً ػجبهح 

 0افزالف وضبفخ اٌَىبْ رجؼًب ألفزالف عٛكح اٌزوثخ  -1

                                     ٠زووي اٌَىبْ فٝ ٍٚؾ ٚعٕٛة اٌلٌزب ثَجت فظٛثخ اٌزوثخ   -ؽ١ش

 اٌشول١خ ٚاٌغوث١خ ثَجت فمو اٌزوثخٚ ٠ٚمً اٌَىبْ فٝ ا٤ؿواف اٌشّب١ٌخ -

 0رؤصو اٌزعبهيٌ ػٍٝ رٛىيغ اٌَىبْ  -2

 ىبْ فٝ ِٕبؿك اٌَٙٛي فبطخ اٌف١ؼ١خ ٠زووي اٌَ

 ٠ٕله اٌَىبْ فٝ إٌّبؿك اٌغج١ٍخ اٌٛػوح  -

 0ٌقؽٛغ اٌّٛاصالد اٌؼبٌّيخ ٚاٌّؾٍيخ كٚهًا وجيو فٝ رٛىيغ اٌَىبْ فٝ ِصو  -3

ِٕـمخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ اٌزٝ ٌُ رىٓ ف١ٙب ػّواْ ٍِؾٛف لجً ؽفو لٕبح ا٠ٌٌَٛ ٚثؼل اٌؾفو اعزنثذ 

 وج١وح ٚظٙود اٌّلْ ِضً ثٛهٍؼ١ل ٚاإلٍّبػ١ٍ١خ ٚاٌمٕـوحإ١ٌٙب اٌَىبْ ثؤػلاك 

 0رؤصو األٔشؽخ االلزصبكيخ اٌزٝ يّبهٍٙب اٌَىبْ فٝ رٛىيؼُٙ ٚوضبفزُٙ -4

 رؼل إٌّبؿك اٌيهاػ١خ وبٌٛاكٜ ٚاٌلٌزب ِٕبؿك عنة ٌٍَىبْ  -

 رؼل اٌّلْ اٌظٕبػ١خ اٌىجوٜ ِٕبؿك عنة ٌٍَىبْ ِضً ِل٠ٕخ اٌَبكً ِٓ أوزٛثو  -

 ِضً هأً غبهة ػٍٝ ف١ٍظ ا٠ٌٌَٛ ِٕبؿك اٌزؼل٠ٓ  -

 ١ٕبء ٍٚبؽً اٌجؾو ا٤ؽّو إٌّبؿك ا١ٌَبؽ١خ ػٍٝ شٛاؿٝ ٍ -

 0رؤصواألٚظبع اٌَيبٍيخ ٚاٌؼَىويخ فٝ أػبكح رٛىيغ اٌَىبْ  - 5

رُ ٘غوح أػلاك وج١وح ِٓ ٍىبْ ١ٍٕبء ِٚلْ اٌمٕبح إٌٝ ِٕبؿك أفوٜ كافً ِظو ػٕلِب اؽزٍذ 

وث١خ صُ ػبك اٌَىبْ إٌٝ ١ٍٕبء ِٚلْ اٌمٕبح ؽِب رجؼٙب ِٓ أؽلاس ٚ 1267إٍوائ١ً ػبَ 

  1273ٚاهرفؼذ ثٙب اٌىضبفخ اٌَىب١ٔخ ثؼل ٘ي٠ّخ إٍوائ١ً ػبَ 

 



 
 
 

4 

 

                                                                                            اٌَؤاي اٌقبٌِ

 االريخ ٌزٝ رٕزّٝ إٌيٙب وً ِٓ اٌّؾبفظبد ؽلك ٔٛع اٌىضبفخ اٌَىبٔيخ ا

 ِورفؼخ اٌىضبفخ اٌَىب١ٔخ علًا←اٌمب٘وح 

 ِورفؼخ اٌىضبفخ ←ٚاٌغييح 

 ِزٍٛـخ اٌىضبفخ←اٌمٍيٛثيخ ٍٚٛ٘بط ٚاألٍىٕلهيخ 

 ِٕقفؼخ اٌىضبفخ  ←وفو اٌشيـ ٚاٌجؾيوح 

 ِؾبفظبد ٔبكهح اٌَىبْ )ِٕقفؼخ اٌىضبفخ علًا (          ِؾبفظبد اٌؾلٚك 

 أوزت ِبرشيو اٌيخ اٌؼجبهاد األريخ اٌَؤاي اٌَبكً

                                                                                                                                                                                )وضبفخ طبف١خ (        ثبٌَىبْاٌّؤٌ٘ٛخ ػلك اٌَىبْ ثبٌَٕجخ ٌٍَّبؽخ  -1

 )وضبفخ ػبِخ (                  ػلك اٌَىبْ ثبٌَٕجخ ٌٍَّبؽخ اٌى١ٍخ    -9

ػلك اٌَىبْ ِمًَِٛب ػٍٝ اٌٛؽلح اٌَّبؽ١خ اٌزٝ ٠ؼ١شْٛ ػ١ٍٙب ِمبٍخ ثبٌى١ٍِٛزواد اٌّوثؼخ أٚ  -3

 أٜ ٚؽلاد ل١بً َِبؽ١خ أفوٜ  )اٌىضبفخ اٌَىب١ٔخ (

 ِباٌؼاللخ ثيٓ وً ِٓ  اٌَؤاي اٌَبثغ

اٌّٛاهك اٌّبئيخ ٚرٛىيغ اٌَىبْ                                                                                          -1

                                                                                                         ٠زووي اٌَىبْ فٝ ِٕبؿك ٚعٛك ا١ٌّبٖ

 إٌّبؿ ٚرٛىيغ اٌَىبْ                                                                           -2

٠ٛصو إٌّبؿ ٚفبطٗ اٌؾواهح ٚاٌّـو فٝ رٛى٠غ اٌَىبْ ؽ١ش ٠زووي اٌَىبْ فٝ ِٕبؿك  

 اٌّؼزلٌخ ٠ٚمً اٌَىبْ فٝ ِٕبؿك اٌظؾوا٠ٚٗ ثَجت أهرفبع كهعخ اٌؾواهح ٚٔلهح ا٤ِـبه 

 : اٌَؤاي اٌضبِٓ  صٛة اٌقؽأ ِغ اٌزفَيو

                                                                     اٌىضبفخ اٌؼبِخ ِؤشو ؽميمٝ ٌزٛىيغ اٌَىبْ -1

ِؼّٛهح أٚ  ِؤشو غ١و ؽم١مٝ ٌزٛى٠غ اٌَىبْ ٌٛعٛك َِبؽبد ٚاٍؼخ غ١و اٌىضبفخ اٌؼبِخ

 ٌٚىٓ اٌىضبفخ اٌؾم١م١خ رؼل ِؤشو ؽم١م١ًب ٌٍىضبفخ اٌَىب١ٔخ  َِزغٍخ الزظبك٠خ

 يزووي اٌَىبْ فٝ األؼواف اٌشوليخ ٚاٌغوثيخ ٌٍلٌزب   -2

                                                                                                                                                                                                          ٠مً اٌَىبْ فٝ ا٤ؿواف اٌشول١خ ٚاٌغوث١خ ٌٍلٌزب ثَجت فمو اٌزوثخ 
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 املشكالت الصكانية واالجتماعية وشيناريوهات املصتقبل

 أوًّ اٌؼجبهاد األريخ 

اٌَىبْ ٚاٌّٛاهك ٠ٛعل ثؼغ اٌلٚي ال رؼبٔٝ ِٓ ِشىٍخ ٍىب١ٔخ الٔٙب ؽممذ رٛاىًٔب ث١ٓ  -1

 ا٤لزظبك٠خ 

 ِزوًا ِىؼجًب ٠ًٍٕٛب ٚ٘ٛ ألً ِٓ ؽل اٌفمو اٌّبئٝ  ٠751جٍغ ٔظ١ت اٌفوك ِٓ ا١ٌّبح فٝ ِظو ٔؾٛ  -9

 َ 9119ِٓ لٛح اٌؼًّ ٌؼبَ  %1985ثٍغ ِؼلي اٌجـبٌخ فٝ ِظو  -3

 اٌجـبٌخ ٚاٌفموٕ٘بن ػاللخ ث١ٓ ِشىٍخ اإلكِبْ ِٚشىٍزٝ   -4

 اٌؼٕف ٚأهرفبع ِؼلالد اٌغو٠ّخ ٠َبُ٘ اٌفمو فٝ أٔزشبه  -5

 ١ئخ اٌؼبِخ ٌزؼ١ٍُ اٌىجبه اٌٙا١ٌٙئخ اٌَّئٌٛخ ػٓ ِؾٛ ا١ِ٤خ ٘ٝ  -6

 اٌجـبٌخاٌزوو١ي ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ إٌّٙٝ ٚاٌؾوفٝ  ٠َبُ٘ فٝ ؽً ِشىٍخ  -7

 % 9187إٌٝ  زظًٌاٌّلْ  رمً فٝٚ%  3785ري٠ل َٔجخ ا١ِ٤خ ث١ٓ ٍىبْ اٌو٠ف ٌزظً إٌٝ  -.

 ِٓ اٌّظو١٠ٓ كْٚ َِزٜٛ اٌؾل ا٤كٔٝ ٌٍّؼ١شخ   % 41ؽٛاٌٝ  -2

رٕظ١ُ ا٤ٍوح ٚ اٌز١ّٕخ ٌزغٍت ػٍٝ اٌّشىٍخ اٌَىب١ٔخ ال ثل ِٓ ا١ٌَو فٝ ارغب١٘ٓ ّ٘ب  -11

 ا٤لزظبك٠خ 

 ٚاٌفمو  اٌجـبٌخ ٚ ا١ِ٤خِٓ اٌّشىالد االعزّبػ١خ اٌّزورجخ ػٍٝ اٌّشىٍخ اٌَىب١ٔخ  -11

  اإلٔبس ػٓ اٌنوٛهري٠ل َٔجخ ا١ِ٤خ ث١ٓ  -19

 : وثُ رفَ

 فٝ ِصو ؽلٚس اٌّشىٍخ اٌَىبٔيخ  -1

ثَجت اٌزيا٠ل اٌَىبٔٝ اٌىج١و )رجؼًب الهرفبع  ِؼلي اٌّٛا١ٌل ٚأقفبع ِؼلي اٌٛف١بد ( اٌنٜ ٠فٛق    

 اٌز١ّٕخ االلزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ                                                                      
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 ٌٍّشىٍخ اٌَىبٔيخ أثؼبك  -2

                                         ػلَ اٌزٛاىْ ث١ٓ ػلك اٌَىبْ ٚاٌّٛاهك ٚاٌقلِبد اٌّزبؽخ  -

                                                                             ٍٛء رٛى٠غ اٌَىبْ         -

ِٓ ػلك  %35آٌَ ؽٛاٌٝ اهرفبع َٔجخ طغبه  اٌزٛى٠غ اٌؼّوٜ ٌٍَىبْ ) -

 اٌَىبْ ٚ٘ٝ غ١و ِٕزغخ  (                                                   

 اهرفبع َٔجخ ا١ِ٤خ ٚاهرفبع ِؼلالد اٌجـبٌخ ٚاٌفمو ثظٛهح وج١وح  -

                   ال رؼبٔٝ ثؼط اٌلٚي ِٓ اٌّشىٍخ اٌَىبٔيخ هغُ اٌييبكح فٝ ػلك اٌَىبْ ؟ -3

 ث١ٓ اٌَىبْ ٚاٌّٛاهك االلزظبك٠خ  ثَجت أٔٙب ؽممذ رٛاىًٔب

 إٔزشبه األِيخ فٝ ِصو ؟ -4

 أٍزقلاَ ا٤ؿفبي وؤ٠ٍل ػبٍِخ  -              اٌفمو ٚأقفبع َِزٜٛ اٌّؼ١شخ  -

 ٍٛء رٛى٠غ اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  -

ريكاك َٔجخ األِيخ ثيٓ ٍىبْ اٌويف ؟                                                                    -5

                                        ١ٍبكح ؽوفخ اٌيهاػخ ٚغ١و٘ب ِٓ اٌؾوف اٌزٝ ال رؾزبط رؼ١ٍُ  -

                                         لٍخ اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ                                  -

 و ِٓ ا٤ؿفبي ٌٍؼًّ فٝ ؽمٛيٌغٛء ػلك وج١ - 

 أقفبع َِزٜٛ اٌّؼ١شخ   - 

                                    ؟ فٝ ِصو رّضً ظغؽًب ػٍٝ اٌؾىِٛخصغبه آٌَ فئخ اٌَىبْ  -6

 ِّب ٠ؤكٜ إٌٝ ى٠بكح اإلػبٌخ أٔٙب فئخ غ١و ِٕزغخ رؾزبط إٌٝ اٌؼل٠ل ِٓ اٌقلِبد 

؟                                                                                                           ٚعٛك اٌجؽبٌخ فٝ ِصو -6

 لظٛه إٌّٛ االلزظبكٜ ػٓ ِالؽمخ إٌّٛ اٌَىبٔٝ  -ثَجت 

       الىِخ ٌزٛف١و فوص اٌؼًّ                                                                                                       ػغي اٌّلفواد اٌّؾ١ٍخ ػٓ ر٠ًّٛ االٍزضّبهاد ا -
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 ِبإٌزبئظ اٌّزورجخ ػٍٝ  

 ٍٛء رٛىيغ اٌَىبْ فٝ ِصو                                                                           -1

 لِبد فٝ اٌّلْ ريا٠ل اٌؼتء ٚاٌؼغؾ ػٍٝ اٌق -

ظٙٛه ِشىالد عل٠لح رشًّ رل٘ٛه اٌّوافك ٚرٍٛس اٌج١ئخ ٚىؽف اٌّجبٔٝ ػٍٝ ا٤هاػٝ  -

 د  اٌيهاػ١خ اٌّؾلٚكح ٚأزشبه اٌؼشٛائ١ب

 اٌزٍٛغ فٝ ِغبالد اٌزّٕيخ ٌّٕبؼك ثؼيلح ػٓ اٌزووي اٌَىبٔٝ  -2

                                                        ٠زورت ػٍٝ مٌه اٌَّبّ٘خ فٝ ؽً اٌّشىٍخ اٌَىب١ٔخ فٝ ِظو 

                أٔزشبه اٌجؽبٌخ فٝ ِصو                                                            -3

 ؽلٚس آصبه الزظبك٠خ ٚاعزّبػ١خ ِضً اإلكِبْ ٚرؼبؿٝ اٌّقلهاد  

 أزشبه اٌؼشٛائيبد  -4

 رّضً ِشىٍخ ٌٙب أؼىبٍبد الزظبك٠خ ٚاعزّبػ١خ ٚأ١ِٕخ رٙلك أِٓ ٚاٍزمواه اٌّغزّغ                     

 ِباٌؼاللخ ثيٓ وً ِٓ 

                                                                                       اٌَىبْ ٚاٌّٛاهك اٌّزبؽخ -1

 ِٓ أٍجبة اٌّشىٍخ اٌَىب١ٔخ ػلَ اٌزٛاىْ ث١ٓ ػلك اٌَىبْ ٚاٌّٛاهك ٚاٌقلِبد اٌّزبؽخ 

                                                       اٌييبكح اٌَىبٔيخ ٚاٌّشىالد االعزّبػيخ -9

ٚظٙٛه ِضً إىكؽبَ اٌّلْ   رؤكٜ اٌي٠بكح اٌَىب١ٔخ إٌٝ اٌؼل٠ل ِٓ اٌّشىالد اإلعزّبػ١خ 

 اٌؼشٛائ١بد ٚظٙٛه وً ِٓ اٌفمو ٚاٌجـبٌخ ٚا١ِ٤خ ٚاإلكِبْ ٚرؼبؿٝ اٌّقلهاد 

                                                                إٌّٛ اإللزصبكٜ ٚاٌجؽبٌخ  -3

رؾلس فٝ اٌلٚي إٌب١ِخ ثـبٌخ ثَجت ػغي إٌّٛ ا٤لزظبكٜ ػٓ ِالؽمخ إٌّٛ اٌَىبٔٝ  

 ٚػغي اٌّلفواد اٌّؾ١ٍخ ػٓ ر٠ًّٛ االٍزضّبهاد اٌالىِخ ٌزٛف١و فوص اٌؼًّ 

           اٌييبكح اٌَىبٔيخ ٚاٌؼشٛئيبد  -4

إٌٝ اٌّلْ إٌٝ رؤكٜ اٌي٠بكح اٌَىب١ٔخ فٝ ِظو ِٚب ٠ورجؾ ثٙب ِٓ ٘غوح اٌَىبْ ِٓ اٌو٠ف 

 رؼقُ ؽغُ اٌّلْ ٚاىكؽبِٙب اٌشل٠ل ٚأزشبه اٌؼشٛائ١بد
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    اٌجؽبٌخ ٚاإلكِبْ -5

 رؼل اٌجـبٌخ أؽل أٍجبة اإلكِبْ 

 اٌّشىٍخ اٌَىبٔيخ ٚٔمص اٌغناء فٝ ِصو  -6

ؽ١ش ٠ؤكٜ اٌّشىٍخ اٌَىب١ٔخ إٌٝ ى٠بكٖ اٌـٍت ػٍٝ اٌٍَغ االٍزٙالو١خ فبطخ اٌغناء فال رفٝ 

ائ١خ ٚاٌضوٚح اٌؾ١ٛا١ٔخ ثؾبعخ اٌَىبْ ٌنٌه ٌغؤد ِظو إٌٝ اٍز١واك اٌّؾبط١ً اٌغن

                                                                          اٌّؾبط١ً ٌجغنائ١خ 

  ِبما يؾلس إما ا٘زّذ اٌلٌٚخ ثزؽٛيو اٌزؼٍيُ فبصخ اٌفٕٝ ؟                                            

 ف رزٛفو اٌىفبءاد اٌالىِخ ٌزـ٠ٛو اٌظٕبػخ ٍٛ

 أوزت ِب رشيو إٌيٗ اٌؼجبهاد اآلريخ

                                                                                                    (ثـبٌخ )ٚعٛك َٔجخ ِؤصوح ِٓ شجبة اٌّغزّغ فبهط لٛح اٌؼًّ        -1

ؽٛي اٌّلْ اٌىجوٜ غ١و ِقــخ ػّوا١ًٔب رفزمو إٌٝ اٌقلِبد اٌظؾ١خ ٚا١ٌّبٖ  رغّؼبد ػّوا١ٔخ -9

                                                                                        ( ِٕبؿك ػشٛائ١خ)                   ٚاٌظوف اٌظؾٝ ٚاٌـوق ٚشوٚؽ اٌَىٓ اٌظؾٝ  إٌم١خ

ٍَىبْ ٚاٌنٜ ال ٠زٕبٍت ِغ ِٛاهك اٌلٌٚخ ٚإٔقفبع اٌَّزٜٛ اٌظؾٝ ٚاٌزؼ١ٍّٝ إٌّٛ اٌَو٠غ ٌ - 3

 اٌّشىٍخ اٌَىب١ٔخ (ٚاإللزظبكٜ ٍٚٛء اٌزٛى٠غ اٌغغوافٝ    )

ظب٘وح ِورجـخ ثبٌجـبٌخ ٚاٌفمو رورجؾ ثبٌؼل٠ل ِٓ اٌغوائُ ٚرّضً ِشىٍخ ؽم١م١خ ال ثل ِٓ  -4

 ( االكِبْ ٚرؼبؿٝ اٌّقلهاد)    ِٛاعٙزٙب                                     

                                                    أموو ٍيٕبهيٛ٘بد ِمزوؽخ ٌؾً اٌّشىٍخ اٌَىبٔيخ

                                                                                                          رؾ١َٓ اٌؼاللبد ِغ اٌلٚي اٌقبهع١خ فبطخ اٌؼوث١خ اٌزٝ رؼُ ِال١٠ٓ اٌؼب١ٍِٓ اٌّظو٠ٓ -1

أرجبع ثواِظ فؼبٌخ ٌٍز١ّٕخ اٌجشو٠خ فٝ ِؾٛ ا١ِ٤خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌظؾخ ٌّوكٚك٘ب اٌّجبشو ػٍٝ  -2

                                                                                     ْاٌَىب

                                  رـ٠ٛو اٌزؼ١ٍُ فبطب اٌفٕٝ ٌزٛف١و اٌىفبءاد اٌالىِخ ٌزـ٠ٛو اٌظٕبػخ  -3

اٌجؾش ػٓ ِظبكه عل٠لح ١ٌٍّبٖ ٚرؾ١َٓ ٍٚبئً اٌوٜ ٚرؾل٠ضٙب ٚاٌزٍٛغ فٝ اٍزظالػ  -4

 بط اٌيهاػٝ ٚرم١ًٍ االٍز١واكاالهاػٝ اٌيهاػ١خ ٌَل اٌفغٛح اٌغنائ١خ ثي٠بكح االٔز
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ك ثؼ١لح ػٓ االىكؽبَ اٌَىبٔٝ ِضً اٌٛاؽبد ٚشجٗ اٌزٍٛغ فٝ ِغبالد اٌز١ّٕخ االل١ّ١ٍخ ٌّٕبؿ -5

 عي٠وح ١ٍٕبء ٚاٌَبؽً اٌشّبٌٝ ٍٚبؽً اٌجؾو ا٤ؽّو ٚٚػغ ثواِظ ر٠ّٕٛخ شبٍِخ

 اموو اٌغٙٛك اٌّجنٌٚخ ٌّٛاعٙخ اإلكِبْ 

 اه اٌظؾ١خ ٚاالعزّبػ١خ ٌزؼبؿٝ اٌّقلهاد              ٔشو اٌٛػٝ ث١ٓ اٌشجبة ػٓ ا٤ػو -

 اٌز١ّٕخ االلزظبك٠خ ٚرٛف١و فوص ػًّ ٌٍشجبة                                                   -

 رفؼ١ً لٛا١ٔٓ رغو٠ُ عٍت اٌّقلهاد ٚاإلرغبه ثٙب ٚرؼبؿ١ٙب                                          -

 خ ٚاٌغًٙ ٚونٌه االػزمبكاد اٌقبؿئخ ػٓ اٌّقلهاد ِؾبهثخ ا١ِ٤ -

 اموو ٍٚبئً ِٛاعٙخ ِشىٍخ األِيخ  

 اٌزٍٛغ فٝ ثواِظ ِؾٛ ا١ِ٤خ  -

 رى١ٍف اٌقوع١ٓ ثبٌؼًّ فٝ ٘نا اٌّغبي ثشىً رـٛػٝ لجً االٌزؾبق ثبٌٛظبئف  -

 رـ٠ٛو اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزٍٛغ فٝ إٔشبء اٌّلاهً  -

 اموو ِمزوؽبره ٌؾً ِشىٍخ اٌجؽبٌخ 

 اٌزوو١ي ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ إٌّٙٝ ٚاٌؾوفٝ فٝ ػٛء ِزـٍجبد ٍٛق اٌؼًّ  -

 رٛع١خ اإلٍزضّبه ٔؾٛ اٌّشوٚػبد اٌزٝ رَزٛػت أوجو ػلك ِٓ اٌؼبؿ١ٍٓ  -

 رؾف١ي ِؤٍَبد اٌّغزّغ اٌّلٔٝ فٝ كػُ اٌّشوٚػبد اٌظغ١وح  -
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 النشاط السراعى فى مصر 

 أوًّ اٌؼجبهاد اآلريخ 

ِٓ %  1385ٚرَبُ٘ اٌيهاػخ ثٕؾٛ  %92 ري٠ل َٔجخ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌٕشبؽ اٌيهاػٝ فٝ ِظو ػٓ -1

 َ  9111عٍّخ إٌبرظ اٌّؾٍٝ ؿجمًب ٌزمل٠واد ػبَ 

ا١ًٌٕ ٚ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ  ١ِبٖ ٔٙورمَٛ اٌيهاػخ فٝ ِظو ػٍٝ صالصخ ِظبكه ٌّٛاهك ا١ٌّبٖ ٘ٝ  -9

 ٚا٤ِـبه

 ثؾو اٌجمو ٚ ىفزٝ ٚإ٠زبٜ اٌجبهٚكأُ٘ اٌّظبهف اٌيهاػ١خ فٝ ِظو  -3

 ٚػٛاًِ ثشو٠خ ػٛاًِ ؿج١ؼ١خرظٕف اٌؼٛاًِ اٌّؤصوح فٝ اٌيهاػخ فٝ ِظو اٌٝ  -4

 اٌّظله اٌضبٔٝ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خث١ّٕب رؼزجو % 22ثَٕجخ  ٔٙو ا١ًٌٕ رؼزّل اٌيهاػخ ػٍٝ ١ِبٖ -5

ث١ّٕب ثٕغو اٌَىو ِٓ ِؾبط١ً  اٌّلاه٠خ اٌؾبهح٠ؼزجو لظت اٌَىو ِٓ اٌّؾبط١ً إٌّبؿك  -6

 اٌّؼزلٌخ ٚاٌّؼزلٌخ اٌجبهكحإٌّبؿك 

 اٌمّؼ ٠يهع فٝ ع١ّغ أٔؾبء اٌٛاكٜ ٚاٌلٌزب ٚاٌٛؽبد ٘ٛ  شزِٜٛؾظٛي  -7

 شّبي اٌلٌزب                                                                                ٠ٚزووي ىهاػزٗ فٝ     ا٤هى أوجو اٌلٚي اٌؼوث١خ إٔزبعًب ٌّؾظٛي رؼل ِظو  -.

 ِٓ اٌّؾبط١ً إٌمل٠خ اٌزٝ ٌؼجذ كٚه وج١و فٝ الزظبك٠بد ِظو                                         اٌمـ٠ٓؼل  -2

                                                                                      1219أٔشئ فياْ أٍٛاْ ػبَ  -11

  1127ٚرُ رشغ١ٍٗ ػبَ  1261أٔشئ اٌَل اٌؼبٌٝ ػبَ  -11

 ِؾظٛي إٔزبط اٌَىو اٌوئ١َٝ فٝ ِظو لظت اٌَىو ٠ؼل  -19

  اٌمّؼرؼل ِظو أوجو اٌلٚي اٌؼبٌُ اٍز١واك  -13

ِشوٚع شوق اٌؼ٠ٕٛبد ِٚشوٚع رٛشىٝ ِٓ اٌّشوٚػبد اٌيهاػ١خ اٌىجوٜ فٝ ِظو  -14

 8 ِٚشوٚع روػخ اٌَالَ 
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 ( ِغ اٌزفَيو فٝ اٌؾبٌزيٓ ×( أٚ )√ظغ ػالِٗ )

 (×ا٤ٔشـخ ا٤لزظبك٠خ فٝ ِظو ػٍٝ وً ِٓ اٌيهاػخ ٚاٌزؼل٠ٓ  )رمزظو  -1

ِغبالد االٔشـخ االلزظبك٠خ اٌزؼل٠ٓ ٚا١ٌَبؽخ ٚإٌمً ٚاالرظبالد ٚاٌظٕبػخ ٚاٌزغبهح ٚاٌيهاػخ 

 ٚاٌضوٚح اٌؾ١ٛا١ٔخ ٚاٌَّى١خ 

 (×فٝ ثـْٛ ا٤ٚك٠خ اٌظؾوا٠ٚخ فٝ اٌٛؽبد ) اٌزوثخ اٌـ١ٕ١خرٕزشو  -9

 اٌزوثخ اٌو١ٍِخ 

 (√رؤصو ػٕبطو إٌّبؿ فٝ اٌيهاػخ ِٓ فالي اٌّـو ٚاٌو٠بػ   ) -3

 ؽ١ش اْ و١ّخ اٌّـو ٚاٌؾواهح رؾلك ٔٛع اٌّؾبط١ً اٌيهاػ١خ 

 (×ا٤هى ِؾظٛي شزٜٛ رزووي ىهاػزخ فٝ اٌف١َٛ            ) -4

 ِؾظٛي ط١فٝ فٝ شّبي اٌلٌزب ٚأزشو ِؤفوًا فٝ ِظو اٌٍٛـٝ 

 (√اٍز١واكًا ٌٍمّؼ              )رؼل ِظو ِٓ أوجو كٚي اٌؼبٌُ  -5

 الْ اٌمّؼ ال٠ىفٝ االٍزٙالن اٌّؾٍٝ 

رمزظو إٔزبط ا٤ٍّبن فٝ ِظو ػٍٝ وً ِٓ اٌجؾ١واد اٌشّب١ٌخ ٚاٌّياهع اٌَّى١خ                -6

(×) 

الٔٙب رّزٍه ِظب٠ل اٌجؾبه ٚاٌجؾ١واد اٌشّب١ٌخ ٚاٌجؾ١واد اٌلاف١ٍخ ٚٔٙو ا١ًٌٕ ٚفوػ١خ 

  ِٚياهع ا٤ٍّبن

 (×رمَٛ اٌيهاػخ فٝ اٌَبؽً اٌشّبٌٝ ػٍٝ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ        ) -7

الْ اٌيهاػخ فٝ اٌَبؽً اٌشّبٌٝ رؼزّل ػٍٝ ا٤ِـبه ٍٛء ِجبشوح أٚ ِٓ فالي ؽفو آثبه 

 ػؾٍخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ ١ِبح اٌّـو اٌّزَوة ِٓ اٌَـؼ  
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 ثُ رفَو 

                                                             أقفبض ػبئلاد اٌيهاػخ وٕشبغ الزصبكٜ -1

                                                                 ثَجت ِٛاعٙخ اٌيهاػخ ٌٍؼل٠ل ِٓ اٌّشىالد ٚ٘ٝ 

                                                                                                               % ِٓ ا٤هاػٝ اٌيهاػ١خ فٝ ِظو ِمَُ إٌٝ ؽ١بىاد ىهاػ١خ61رفز١ذ اٌٍّى١خ اٌيهاػ١خ فٕؾٛ  -

                                                        اٍزقلاَ ٍٚبئً لل٠ّخ فٝ ػ١ٍّبد اٌوٜ ٚاٌيهاػخ  -

                                                                                                              ١ت اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾل٠ضخ فٝ اٌيهاػخ اٌؼّبٌخ اٌيهاػ١خ غ١واٌّلهثخ ػٍٝ اٍزقلاَ ا٤ٍبٌ -

                                                                   إٌّٛ اٌؼوأٝ ػٍٝ ؽَبة اٌولؼخ اٌيهاػ١خ    -

رغو٠ف اٌزوثخ ٚاٍزقلاِٙب فٝ طٕبػخ اٌـٛة ا٤ؽّو                                                                    -

أزشبه ا٢فبد ِّب ٠ؤكٜ إٌٝ أقفبع إٔبع١خ ا٤هاػٝ اٌيهاػ١خ                                                -

 خ فبطخ فٝ ٘ٛاِش اٌٛاكٜ ٚاٌلٌزب ٚاٌٛاؽبد اٌزظؾو اٌزٝ رزؼوع ٌٗ ا٤هاػٝ اٌيهاػ١ -

  ٘غوح اٌّياهػ١ٓ إٌٝ اٌّلْ ٚإٌٝ اٌقبهط  -

  رٕبلص َٔجخ اٌؼبٍِيٓ فٝ اٌيهاػخ -2

 ثَجت ٘غوح اٌّياهػ١ٓ إٌٝ اٌّلْ 

                                                              أقفبض أػلاك اٌضوٚح اٌؾيٛأيخ فٝ ِصو  -3

 ٔمض اٌَّبؽبد اٌّيهٚػخ ثب٤ػالف ِضً اٌجو١ٍُ                                                   –

 اٍزقلاَ اٌّياهػ١ٓ ٌٍؾ١ٛأبد فٝ اٌؾمً ِّب ٠ؤكٜ إٌٝ إعٙبك٘ب ٚػؼفٙب                       -

    اٌجمو                                                                                                                        أزشبه ا٤ِواع اٌزٝ رفزه  ثبٌضوٚح اٌؾ١ٛا١ٔخ ِضً اٌؾّٝ اٌمالػ١خ ٚعْٕٛ  -

                                                                                        لٍخ اإلِىبٔبد اٌج١ـو٠خ -

 ا٤ػالف اٌّظٕؼخ ِؾ١ًٍباهرفبع أٍؼبه  -

                                                                      أّ٘يخ اٌضوٚح اٌَّىيخ فٝ ِصو  -4

 ٍل إٌمض فٝ اٌٍؾَٛ ٚاٌلٚاعٓ ٚهفض صّٕٙب ٚالجبي ػلك وج١و ِٓ اٌَىبْ ػ١ٍٙب -

                                                                                  اٍزيواك ِصو اٌؼليل ِٓ األٍّبن ٚاٌمشويبد  -5

  االٍّبن  ٌَل ؽبعخ اٌَىبْ ِٓ

 رٕبلص إٔزبط اٌمؽٓ فٝ ِصو فٝ إٌَٛاد االفيوح  -6

 ثَجت ا١ٌَبٍخ اٌؾى١ِٛخ ٔؾٛ اٌزٍٛغ فٝ ىهاػخ اٌّؾبط١ً اٌغنائ١خ 
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 أُ٘ اٌّشوٚػبد اٌزٝ أليّذ ٌزٕظيُ ِيبٖ اٌوٜ فٝ ِصو -1 أموو

اٌزوع ِضً روػخ اإلثوا١ّ١٘خ فٝ ٚاكٜ ا١ًٌٕ ٚروػخ اإلٍّبػ١ٍ١خ فٝ شوق اٌلٌزب ٚروػخ  -

 إٌٛثبه٠خ فٝ غوة اٌلٌزب 

    ِضً اٌمٕبؿو اٌق١و٠خ ٚلٕبؿو إٍٕب                                                            اٌمٕبؿو  -

 فياْ أٍٛاْ ٚفياْ اٌَل اٌؼبٌٝ -

 أُ٘ اٌغٙٛك اٌزٝ رمَٛ ثٙب ٌييبكح إٔزبط اٌمّؼ  -2أموو 

 ى٠بكح هلؼخ اٌَّبؽخ اٌّيهٚػخ لّؾًب -

 اٍزٕجبؽ أطٕبف عل٠لح ِٓ اٌمّؼ رؼـٝ إٔزبعًب أوجو ٚرمبَٚ ا٤ِواع إٌجبر١خ -

 اٍزظالػ أهاػٝ عل٠لح فٝ ٘ٛاِش اٌلٌزب ٚفٝ اٌظؾبهٜ اٌّظو٠خ -

صو                                            اٌغٙٛك اٌّجنٌٚخ ٌٍزغٍت ػٍٝ ِشىالد اٌيهاػخ فٝ ِ -3أموو

                                                                                                        اٍزظالػ ا٤هاػٝ ثٙٛاِش اٌلٌزب ِٕٚبؿك اٌٛاؽبد ٚشّبي ١ٍٕبء ٚاٌَبؽً اٌشّبٌٝ  -

                                    ِضً اٌمّؼ ٚاٌمـٓ ٚى٠بكح إٔزبع١خ اٌفلاْ اٍزٕجبؽ ٍالالد ع١لح  -

٤ػالف ٚرٛه٠ل ِؾبط١ٍُٙ َِبػلح اٌّياهػ١ٓ ِٓ فالي ِٕؼ اٌموٚع ِٚلُ٘ ثب٤ٍّلح ٚا -

                                                                      ثؤٍؼبه ِٕبٍجخ 

                                             إكفبي ٍٚبئً ؽل٠ضخ فٝ اٌوٜ فبطخ فٝ اٌّشوٚػبد اٌغل٠لح  -

                                                        اٌزٛػ١خ ٚاإلهشبك اٌيهاػٝ ٚكػُ ٔمبثخ اٌفالؽ١ٓ  -

 اال٘زّبَ ثّشوٚػبد اٌوٜ ٚاٌظوف ٚؽفو ا٢ثبه -

              أمووأُ٘ األكٌخ أْ ٕ٘بن فبهق ثيٓ اٌَّبؽخ اٌيهاػيخ ٚاٌَّبؽخ اٌّؾصٌٛيخ  - 4

عّبٌٝ َِبؽخ ؽ١ش اٌَّبؽخ اٌيهاػ١خ ٘ٝ اٌَّبؽخ ا٤هع اٌفؼ١ٍخ أِب اٌَّبؽخ اٌّؾظ١ٌٛخ فٙٝ إ

اٌّؾبط١ً فٝ وً اٌّٛاٍُ اٌيهاػ١خ فالي إٌَخ فئما ىهع اٌفلاْ فٝ إٌَخ ِور١ٓ رظجؼ اٌَّبؽخ 

 فلا١ٔٓ 

                                 َيبٍبد اٌؾىِٛيخ كٚه ُِٙ فٝ اٌّغبي اٌيهاػٝ ثّصوٌٍ أموو -5

                                                                                           ٠زؼؼ مٌه فٝ

                                        رؾل٠ل اٌَّبؽبد اٌّـٍٛة ىهاػزٙب ثبٌّؾبط١ً االٍزوار١غ١خ –

                                         رٕظ١ُ اٌؼوائت ٚكػُ اٌّياهػ١ٓ ِٓ فالي اٌغّؼ١بد اٌيهاػ١خ -

 ِزبثؼخ ِشوٚػبد اٌوٜ ٚاٌظوف اٌىجوٜ  -
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 اموو اٌؼاللخ ثيٓ اٌضوٚح اٌؾيٛأيخ فٝ ِصو ٚاٌيهاػخ -6

ؽ١ش ٠ٛعل أٔٛاع هئ١َ١خ ِٓ اٌؾ١ٛأبد رؼزّل ػٍٝ اٌغناء ِٓ اٌؾمٛي أٚ اٌؾظبئو ٚوض١وًا ِب٠وثٝ 

  اٌفالػ اٌؾ١ٛأبد ثٙلف اٌؼًّ فٝ اٌؾمٛي

 ِب اٌّمصٛك ثىً ِٓ 

 لٕٛاد ِبئ١خ اطـٕبػ١خ رشك ٌزٛط١ً ١ِبٖ إٌٙو إٌٝ ا٤هاػٝ اٌيهاػ١خ -روع :

ؽٛاعيِبئ١خ ٌٙب ثٛاثبد رٕشؤ فٝ ِغوٜ إٌٙو ٚرؼًّ ػٍٝ هفغ ا١ٌّبٖ أِبِٙب ٌزظت فٝ  -لٕبؼو :

 اٌزوع اٌّزفوػخ أِبِٙب 

 

 لبهْ ثيٓ )اٌزوثخ اٌؽيٕيخ ٚاٌوٍِيخ فٝ ِصو (

 اٌزوثخ اٌوٍِيخ اٌؽيٕيخاٌزوثخ  

 كٌزب ٔٙو ا١ًٌٕ ٚٚاك٠ٗ  رٛعل فٝ
 ِٕقفغ اٌف١َٛ

 ثـْٛ ا٤ٚك٠خ اٌظؾوا٠ٚخ 
 اٌٛاؽبد ٚشّبي ١ٍٕبء  ٚاٌَبؽً اٌشّبٌٝ

رغبَٔٙب ؽ١ش ٠زىْٛ  رزّيية
 ِؼظّٙب ِٓ اٌـّٝ ا١ٌٍٕٝ 

ففزٙب ؽ١ش رزَوة ِٕٙب ا١ٌّبح ثَوػخ ٚرفزمو ٌٍّبكح 
 اٌؼؼ٠ٛخ 
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 اٌمؽٓ ( –ثٕغو اٌَىو  –لصت اٌَىو  –األهى  –لبهْ ثيٓ )اٌمّؼ  -

 اٌمؽٓ ثٕغو اٌَىو لصت اٌَىو األهى اٌمّؼ 

ٍِٛممممممممممممممممُ 
ىهاػزممممممممممممخ 

 األّ٘يخٚ
 

ِؾظووووووووووووٛي 
 شزٜٛ  

اٌّؾظوووووووووٛي 
اٌغوووووووووووووووونائٝ 

 اٌوئ١َٝ  

ِؾظٛي طو١فٝ  
٠ووؤرٝ ثؼوول اٌمّووؼ   
ِٓ ؽ١ش أ١ّ٘زوخ  
وّؾظووووووووووووووووٛي 
غوووونائٝ ثبٌَٕووووجخ 

 ٌٍَىبْ

ِوووووووووووووووووووووٓ   -
اٌّؾبطووووووووو١ً 
اٌّلاه٠ووووووووووووووخ 

اٌؾووووووووووووووووووبهح   
اٌّظووووووووووووووله 
اٌوئ١َووووووووووووووٝ 
إلٔزووبط اٌَووىو 

 فٝ ِظو    

ِؾظووٛي شووزٜٛ 
ِؾبطووووووووووووووووووو١ً 
إٌّوووووووووووووووووووووبؿك 
اٌّؼزلٌووووووووووووووووووووووخ 
ٚاٌّؼزلٌخ اٌجبهكح 

٠ووووووووؤرٝ ثؼوووووووول   -
لظوووووت اٌَوووووىو  
وّؾظووٛي ِٕووزظ 

 ٌٍَىو

ِوووووٓ اٌؾبطووووو١ً   
إٌمل٠وووووخ اٌّّٙوووووخ 
اٌزوووٝ ٌؼجوووذ كٚه 
وج١و فوٝ ألزظوبك   

 ِظو  

ِال٠ووووووو١ٓ 285 اإلٔزبط
ؿووٓ )ال٠ىفووٝ  
االٍوووووووووزٙالن 

 اٌّؾٍٝ(

ِال٠وووووووووووووو١ٓ 587
ؿٓ)ِظو أٌٚوٝ  
اٌوووولٚي اٌؼوث١ووووخ  

 إٌّزغخ ٌٗ(

١ٍِوووووووووْٛ  16
 ؿٓ  

 أٌف ؿٓ   955 -

أ٘ممممممممممممممممممممممُ 
اٌّؾبفظممممبد 

 إٌّزغخ

اٌجؾ١وووووووووووووووووح 
ٚاٌشووووووووووووول١خ 

 ٚاٌلل١ٍٙخ

ِؾبفظبد شوّبي  
اٌووووووووووووووووووووووووووووولٌزب 
ِٚؾبفظووووووووووووووبد 
 ِظو اٌٍٛـٝ 

ِؾبفظووووووووووبد 
 اٌٛعٗ اٌمجٍٝ

وفووووووووو اٌشوووووووو١ـ  
 ٚاٌلل١ٍٙخ

اٌلل١ٍٙووووووووووووووووووخ ٚ 
اٌجؾ١وح ٚاٌشول١خ 

 ٚثٕٝ ٠ٍٛف
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 النشاط التعدينى والصناعى فى مصر 

 أوًّ اٌؼجبهاد األريخ 

 اٌّؼبكْ اٌفٍييخ ٚاٌّؼبكْ اٌالفٍييخ ٚاألؽغبه ٚاألِالػ  رظٕف اٌضوٚاد اٌّؼل١ٔخ فٝ فئز١ٓ ّ٘ب -1

 اٌؾليل ٚاٌن٘ت ٚإٌّغٕيي رٛعل فٝ ِظوصوٚاد ِؼل١ٔخ ػل٠لح ِٚزٕٛػخ ِٕٙب -9

ػبٌٝ اٌغٛكح إال أٔٙب ٌوُ  اٌّغٕبؼيَٝ ِٕبعُ ؽل٠ل عجبي اٌجؾو ا٤ؽّو فٝ ِظو ِٓ أٔٛاع اٌؾل٠ل  -3

  رَزغً ؽزٝ ا٤ْ

  فٝ إٔزبط اٌفٍٛفبد فٝ اٌؼبٌُاٌقبَِخ  رؾزً ِظو اٌّورجخ  -4

شمّبي  فوٝ شوّبي ٍو١ٕبء ِٕٚوبعُ     هأً اٌٍّؼمت   ِٓ أوضو ِٕبعُ اٌغجٌ اٍزغالاًل فٝ ِظوو ِٕوبعُ   -5

 يخ  اإلٍّبػيٍ

 ٚفٍو١ظ  األؽّمو  ٚاٌجؾوو  اٌّزٍٛػ ٠َزقوط ٍِؼ اٌـؼبَ ِٓ اٌّالؽبد إٌّزشوح ػٍٝ ٍبؽً اٌجؾو -6

 اٌَٛيٌ

 اٌغلٜ ٚٚاكٜ ٚاٌؾالي اٌّغبهح رٛعل ؿجمبد اٌفؾُ فٝ ِظو فٝ عجً -7

 ِٚوٓ ؽموٛي اٌجو٠وخ   ِوعبْ ٚ ثالػيُ ثؾوٜ ِٓ ؽمٛي اٌجزوٚي اٌجؾو٠خ فٝ ِٕـمخ ف١ٍظ ا٠ٌٌَٛ  -.

 ٍله ٚػًَ 

ِووٓ أ٘ووُ ِٕووبؿك رووووي     ؽمممً ٍممفبعب اٌمصمميو ٚاٌَممجبػيخ ٚاٌّؾبِيممل ٚؽمممً أثٛؼوؼممٛه      ٠ؼوول  -2

 اٌفٍٛفبد ثّظو

 لبهْٚ ٚأثٛاٌغواكيك ٚهىاقِٓ أُ٘ ؽمٛي اٌجزوٚي فٝ اٌظؾواء اٌغوث١خ  -11

 ِٓ أُ٘ ؽمٛي اٌغبى اٌـج١ؼٝ ثّظوأثٝ ِبظٝ ٚأثٝ ليو رؼل ؽمٛي  -11

 فٝ ١ٍٕبءأَ ثغّخ  إٔزبط إٌّغ١ٕي فٝ ِٕـمخ ٠زُ -19

  ِٓ ِٕبعُ ثغجبي اٌجؾو ا٤ؽّو ثبٌظؾواء اٌشول١خاٌن٘ت اٍزغً اٌفواػٕخ فبِبد  -13

   ِٓ اٌّالؽبد إٌّزشوح ػٍٝ ٍبؽً اٌجؾو اٌّزٍٛؾٍِؼ اٌؽؼبَ ٠َزقوط  -14

 أوجو ؽمٛي اٌفٍٛفبد فٝ ِظو أثٛ ؼوؼٛه ٠ؼل ؽمً  -15
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 اٌفٍٛفبد   ِٓ أِضٍخ اٌّؼبكْ اٌالفٍي٠خ -16

  9114َؿٓ ػبَ  3447 ٍغ إٔزبط ِظو ِٓ اٌجزوٚي ٔؾٛث -17

 ِٓ عٍّخ إٔزبط ِظو ِٓ اٌغبى اٌـج١ؼٝ %20رٕزظ ؽمٛي شّبي اٌلٌزب ٔؾٛ  -.1

 وُ  311ثـٛي ٍِٛيل ٠ٕمً اٌجزوٚي ِٓ ا٠ٌٌَٛ إٌٝ اإلٍىٕله٠خ ثٛاٍـخ فؾ أٔبث١ت  -12

 ِالؽخ إكوٛ ٚشوق ثٛهفؤاك ِٚالؽخ ثؾيوح لبهْٚ ِٓ أُ٘ اٌّالؽبد  -91

ألوولَ ِٕووبعُ اٌفٍٛووفبد فووٝ ِظووو ٠ٚٛعوول ثووٗ ِشوووٚع فٍٛووفبد         اٌمصمميو-ٍممفبعب ٠ؼوول ؽمووً   -91

 اٌؾّواٚيٓ 

                                  اٌّبي    اٌّٛاك اٌقبَ ٚاٌَٛق ٚهأًرزـٍت اٌظٕبػخ رٛافو ػلك ِٓ اٌّمِٛبد ِٕٙب  - -99

                                              ِؾّممممممممل ػٍممممممممٝفووووووووٝ ػٙوووووووول  19ػوفووووووووذ ِظووووووووو اٌظووووووووٕبػخ ِٕوووووووون ٔٙب٠ووووووووخ اٌموووووووووْ    -93

     اٌغيي ٚإٌَيظ ٚاٌّؼلٔيخِٓ أِضٍخ اٌظٕبػبد اٌوئ١َخ فٝ ِظو طٕبػخ  -94

 رىويو اٌجزوٚي ٚاٌصبثْٛ ٚاالٍّلحرشًّ اٌظٕبػبد اٌى١ّب٠ٚخ ٚاٌجزو١ٌٚخ طٕبػخ  -95

 كِيبغ رزووي إٌّشآد اٌظٕبػ١خ اٌقبطخ ثبٌّٕزغبد اٌقشج١خ فٝ ِؾبفظخ  -96 

                                                                                               اٌغيي ٚإٌَيظ  ِٓ أوضو اٌظٕبػبد أزشبهًا ٚرٛعل ِظبٔؼٙب فٝ وً ِؾبفظبد ِظو طٕبػخ  -97

 ِغ رصٛيت اٌقؽأ ×( ( اٚ)√ظغ ػالِخ )

(                                     √ِال١٠ٓ ؿٓ    ) ٠11مله اؽز١بؿٝ إٌّغ١ٕي فٝ ِظو ثٕؾٛ  -1

                  أثٛ ؿوؿٛه)×(  اٌمظ١و أوجو ؽمٛي اٌفٍٛفبد فٝ ِظو  –٠ؼل ؽمً ٍفبعب  - 9

٠َزقوط ٍِؼ اٌـؼبَ ِٓ اٌّالؽبد إٌّزشوح ػٍٝ ٍبؽً اٌجؾو اٌّزٍٛؾ ػٓ ثـو٠مخ اٌزمـ١و          -3

                                            ثـو٠مخ اٌزجق١و اٌظ١فٝ )×(      

                                         شّبي ١ٍٕبء )×(    رٛعل ؿجمبد اٌفؾُ فٝ ِظو ثبٌظؾواء اٌغوث١خ  -4

                                                                     اٌغبى اٌـج١ؼٝ         (×وّظله ٌٍـبلخ إٌظ١فخ ٚوّبكح فبَ فٝ اٌظٕبػبد )اٌجزوٚي ٠َزقلَ  -5

                                                                        اٌٛاؽبد اٌقبهعخ شّبي غوة  ×( ٠مغ ؽمً أثٛ ؿوؿٛه فٝ شّبي شوق  اٌٛاؽبد اٌقبهعخ )  -6

    (√َ ِوح أفوٜ )12.1لأ اٌزشغ١ً ػبَ َ صُ ث1267رٛلف إٔزبط اٌفؾُ ػبَ  -7
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 (×ِٓ أُ٘ ِٕبؿك إٔزبط إٌّغ١ٕي فٝ ِظو ٚاكٜ غؤلي فٝ ١ٍٕبء   ) -.

 ِٕبؿك إٔزبط إٌّغ١ٕي ِٕـمخ أَ ثغّخ فٝ ١ٍٕبء ٚعجً ػٍجخ 

رؼزّل طٕبػخ ا٤ٍّلح اٌفٍٛفبر١خ فٝ ِٕـمخ وفو اٌي٠بد ػٍٝ اٌقبِبد اٌَّزقوعخ ِٓ ٍفبعب  -2

 رؼزّل ػٍٝ اٌفٍٛفبد إٌّزظ ِٓ ِٕـمخ اٌَجبػ١خ اٌّؾب١ِل   (×)اٌمظ١و        

 ( √وٍّب وبٔذ اٌمٛح اٌشوائ١خ ٌٍَىبْ وج١وح أكٜ ٘نا إٌٝ اىك٘به اٌظٕبػخ    ) -11

     (                                                           √٠م١ُ االلزظبك اٌظٕبػٝ ِٓ فالي ؽبٌخ اٌَٛق              ) -11

                                        ا٤ٍّٕذ     )×( ٚاٌيعبط  ا٤ٍّلح رشزًّ طٕبػخ اٌؾواه٠بد ػٍٝ طٕبػخ  -19

  ثُ رفَو   -:2ً 

                                                  اٍزغالي ِٕبعُ اٌؾليل ثغجبي اٌجؾو األؽّو ؟ ػلَ -1

 ثَجت ثؼل٘ب ٚٚػٛهح اٌزؼبه٠ٌ ٚرجبػل إٌّبعُ 

 أّ٘يخ ؽمً أثٛ ؼوؼٛه فٝ إٔزبط اٌفٍٛفبد ؟ -2

 ١ٍِْٛ ؿٓ   711أوجو ؽمٛي اٌفٍٛفبد فٝ ِظو ٠ٚمله االؽز١بؿٝ ثٗ ثؤوضو ِٓ 

                                                          اٌمصيو؟ –أّ٘يخ ؽمً فٍٛفبد ٍفبعب  -3

 زوو١ي اٌفٍٛفبد ٚرؾ٠ٍٛٗ إٌٝ ٍٛثو فٍٛفبد ٌثَجت ٚعٛك ِشوٚع فٍٛفبد اٌؾّوا٠ٚٓ 

                                                                              أّ٘يخ اٌغبى اٌؽجيؼٝ ؟ -4

 -   ٠َووزقلَ وّووبكح فووبَ فووٝ اٌظووٕبػبد اٌجزوٚو١ّب٠ٚووخ    -٠ؼوول ِظووله ٌٍـبلووخ إٌظ١فووخ         -

 أكفً فٝ وض١و ِٓ إٌّبىي وجل٠ً اٌجٛربعبى   -    ٠َزقلَ وٛلٛك ١ٌٍَبهاد    

                                                                                           رؼلك ِمِٛبد اٌصٕبػخ اٌّصويخ       -5

ل١ٔووخ ( ِٚظووبكه اٌـبلووخ ؽ١ووش  ِووٓ ِمِٛووبد اٌظووٕبػخ اٌّووٛاك اٌقووبَ )ىهاػ١ووخ ٚؽ١ٛا١ٔووخ ِٚؼ

ِزولاٚي (   –)ِظبكه ِزغلكح ٚغ١و ِزغولكح ( ا٠٤ولٜ اٌؼبٍِوخ  ٚاٌَوٛق ٚهأً اٌّوبي )صبثوذ       

 ٍٚبئً إٌمً                                                                     
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 كًٌ ػٍٝ صؾخ اٌؼجبهاد اآلريخ   -: 4ً

         شجٗ عييوح ٍيٕبء ٌٙب أّ٘يخ وجيوح فٝ اٌضوٚح اٌّؼلٔيخ ِٚصبكه اٌؽبلخ  -1

                                                                              اٌضوٚاد اٌّؼلٔيخ ِضً  

                             هِبي اٌيعبط فٝ ػلك ِٕبؿك -إٌّغ١ٕي فٝ أَ ثغّخ        

                                                                                             اٌغجٌ فٝ ِٕـمخ ؽّبَ فوػْٛ ٚٚاكٜ غؤلي ٠َٚزغً أٍبًٍب ِٓ ِٕبعُ هأً ٍِؼت  -

                             اٌفؾُ ِٓ عجً ِغبهح ٚعجً اٌؾالي ٚٚاكٜ اٌغلٜ  ِظبكه اٌـبلخ 

هك٠ٌ ٚأثٛ  اٌشولٝ ٌق١ٍظ ا٠ٌٌَٛ ِضً ٍله ٚػًَ جزوٚي فٝ اٌؾمٛي اٌجو٠خ فٝ اٌغبٔتاٌ

                                                                                                             ٚغ١و٘ب

                               أّ٘يخ اٌضوٚح اٌّؼلٔيخ وّغبي ِٓ ِغبالد األٔشؽخ االلزصبكيخ -2

ؽ١ش رَبػل اٌضوٚح اٌّؼل١ٔخ ػٍٝ كػُ ٚرملَ اٌظٕبػخ ِّب ٠َُٙ فٝ رؾم١ك اٌز١ّٕخ االلزظبك٠خ فٝ 

  ؽبٌخ اٍزغالٌٙب اٍزغالاًل ٠ؼٛك ثبٌٕفغ ػٍٝ اٌّغزّغ

 اٌَؤاي اٌقبٌِ أموو 

 عٙٛك ِصو فٝ رّٕيخ اٌضوٚح اٌّؼلٔيخ  -1 

 ٠لح اٌجؾش ٚاٌزٕم١ت ػٓ ِؼبكْ عل -

 ر١ّٕخ اإلٔزبط فٝ ِٕبؿك اإلٔزبط اٌؾب١ٌخ  -

إكفبي ا٤ٍب١ٌت اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ اٌّزملِخ فٝ اٌزٕم١ت ٚاالٍزقواط فبطخ لـبع اٍزقواط  -

 رؼزّل ػ١ٍٗ ِظو وض١وًا فٝ كػُ االلزظبك اٌّظوٜ اٌجزوٚي اٌنٜ

                                                           عٙٛك اٌلٌٚخ ٌٍٕٙٛض ثبٌصٕبػخ                                   -2

                    إكفبي طٕبػبد ؽل٠ضخ ِضً اإلٌىزو١ٔٚبد ٚرغ١ّغ ا١ٌَبهاد ٚاٌجزوٚو١ّب٠ٚبد                                                           -1

                      ٚاٌزٝ رٕبفٌ اٌظٕبػبد اٌّظو٠خ                                                                                                 هفغ اٌغّبهن ػٍٝ اٌٛاهكاد ِٓ اٌظٕبػبد ا٤عٕج١خ  -9

            اٍزغالي إٌّبعُ ٚرـ٠ٛو٘ب ٌَل ؽبعخ اٌّظبٔغ ِٓ اٌّٛاك اٌقبَ                                                  -3

رشغ١غ االٍزضّبه فٝ اٌّغبالد اٌظٕبػ١خ ٚرٛف١و اٌز١َٙالد ٌٙب                                           -4

اٌزٍٛغ فٝ ثواِظ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزله٠ت ٌزٛف١و اٌؼّبٌخ اٌّب٘وح                                                         -5

 ٓ فالي هفغ ا٤عٛه ٚى٠بكح اٌؾٛافي                                                           رشؾ١غ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌظٕبػخ ِ -6
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    ِؼٛلبد اٌصٕبػخ فٝ ِصو                                                        -3

االػزّبك ػٍٝ ا٢الد اٌمل٠ّخ فٝ ػل٠ل ِٓ اٌّظبٔغ                                                                           -1 

   االػزّبك ػٍٝ اٌقبهط فٝ اٍز١واك آالد اٌزظ١ٕغ                                                                                   -9

                                       ٔمض اٌؼّبٌخ اٌّب٘وح ٚ٘غوح اٌؼل٠ل ِٕٙب إٌٝ اٌقبهط ٚلٍخ ِواوي اٌزله٠ت إٌّٙٝ                                                    -3

                                ػيٚف اٌىض١و ِٓ اٌَّزضّو٠ٓ ػٓ االٍزضّبه فٝ اٌّغبالد اٌظٕبػ١خ                             -4

١ٍبٍبد اإلغواق اٌزٝ رّبهٍٙب ثؼغ اٌلٚي اٌقبهع١خ وبٌظ١ٓ                                                                      -5

ػؼف ا٤ٍٛاق اٌّؾ١ٍخ ثَجت اٌزؼقُ ٚأقفبع ا٤عٛه ٚ َِزٜٛ اٌّؼ١شخ                                 -6

         طؼٛثخ ِٕبفَخ إٌّزغبد اٌظٕبػ١خ اٌؼب١ٌّخ ٍٛاء ِٓ ؽ١ش اٌغٛكح أٚ ا٤ٍؼبه                                                         -7

                        ٔمض ثؼغ اٌّٛاك اٌقبَ َِٚزٍيِبد اٌظٕبػخ                                                                       -.

 اٌن٘ت (  –اٌىوَٚ  –إٌّغٕيي  –لبهْ ثيٓ ) اٌؾليل  -1

 اٌن٘ت اٌىوَٚ إٌّغٕيي اٌؾليل 

أٌف  141 ِال١٠ٓ ؿٓ 4 إٔزبعٗ ٍٕٛيًب
 ؿٓ

____  ______ 

إٌّبعُ اٌغل٠لح  - أُ٘ ِٕبعّٗ
 ثبٌٛؽبد اٌجؾو٠خ 

ِٕبعُ اٌجؾو ا٤ؽّو  -
ٚ٘ٝ ِٓ أٔٛاع اٌؾل٠ل 

اٌّغٕبؿ١ٌ ػبٌٝ اٌغٛكح 
إال أٔٙب ٌُ رَزغً ؽزٝ 
ا٤ْ ٌٛػٛهح ٍـؾٙب 

 ٚرجبػل إٌّبعُ 

 عجً ػٍجخ  -
ِٕـمخ أَ  -

ثغّخ فٝ 
 ١ٍٕبء

 عجً ػٍجخ  -
ٚاكٜ  -

 اٌؼاللٝ

ِٕبعُ 
 اٌَىوٜ 
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 اٌفٍٛفبد ٚاٌغجٌ  -2

 اٌغجٌ اٌفٍٛفبد 

ؽمً ٍفبعب ٚاٌمظ١و )٠ٛعل ثٗ  - ِٕبؼك االٍزقواط
 ِشوٚع فٍٛفبد اٌؾّوا٠ٚٓ (

ِٕـمخ اٌَجبػ١خ ٚاٌّؾب١ِل           -
 ) اٌٛعٗ اٌمجٍٝ لوة إٍٕب (

 ؽمً أثٛؿوؿٛه  -
 ٠مغ شّبي غوة اٌٛاؽبد اٌقبهعخ  

 اٌَبؽً اٌشّبٌٝ اٌغوثٝ ٌّظو   -
 ٍبؽً اٌجؾو ا٤ؽّو -
ِٕـموووووخ ؽّوووووبَ فوػوووووْٛ ٚٚاكٜ   -

 غؤلي فٝ ١ٍٕبء 
٠َزغً ِٓ ِٕبعُ هأً ٍِؼت فٝ  -

 ١ٍٕبء ِٚٓ شّبي اإلٍّبػ١ٍ١خ  

 اٌفؾُ ٚاٌجزوٚي ٚاٌغبى اٌؽجيؼٝ  -

 اٌغبى اٌؽجيؼٝ اٌجزوٚي اٌفؾُ 

 ِزو ِىؼت  ث١ٍْٛ  42 ١ٍِ9114ْٛ ؿٓ ػبَ  3487 ____      اإلٔزبط 

أُ٘ 
 اٌؾمٛي 

٠ٛعوووووووووول ؿجمووووووووووبد 
اٌفؾوووووُ فوووووٝ شوووووّبي 

 ١ٍٕبء
عجوووووووووً ِغوووووووووبهح   -

ٚعجوووووووووً اٌؾوووووووووالي  
 اٌغلٜٚاكٜ 

  

 ِٕـمخ ف١ٍظ ا٠ٌٌَٛ ِٕٚٙب   -1
اٌؾمووٛي اٌجؾو٠ووخ أّ٘ٙووب ؽمٍووٝ     -أ

 ِوعبْ ٚثالػ١ُ ثؾوٜ  
اٌؾمووٛي اٌجو٠ووخ أّ٘ٙووب ٍووله     -ة 

ٝ   ٚػَوووً ٚأثوووٛهك٠ٌ ػٍوووٝ عوووبٔ   
 ف١ٍظ ا٠ٌٌَٛ  

ِٕـمخ اٌظؾواء اٌغوث١خ ؽموً   -9
 وىاقاٌٚأثٛ اٌغواك٠ك ٚ  لبهْٚ

أثووووٛ اٌغواك٠ووووك ٚ أثووووٛ  -
ٍوووٕبْ ٚثوووله اٌووول٠ٓ فوووٝ   

 اٌغوث١خ اٌظقواء
أثووووووووووووووٝ ِبػووووووووووووووٝ   -

ٚاٌٍٛوووـبٔٝ فوووٝ شوووّبي   
 اٌلٌزب 

ٚؽموووً اثوووٝ ل١وووو فوووٝ     -
 اٌجؾو اٌّزٍٛؾ  
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 أُ٘ اٌّفب٘يُ 

) اٍزقواط اٌقبِبد اٌّؼل١ٔخ ِٓ ثبؿٓ ا٤هع ٕٚ٘بن ٔٛػبْ ِٓ اٌزؼل٠ٓ اٌزؼل٠ٓ  رؼليٓ -1

ػٍٝ أػّبق اٌَـؾٝ ؽ١ّٕب رىْٛ اٌّؼبكْ لو٠جخ ِٓ اٌَـؼ ٚاٌزؼل٠ٓ اٌجبؿٓ ؽ١ّٕب رىْٛ اٌّؼبكْ 

 ا٤هع( ثؼ١لح ِٓ ٍـؼ

 )رزىْٛ ِٓ ػٕظو أٚ أوضو ِٓ اٌؼٕبطو غ١و اٌؼؼ٠ٛخ ( اٌّؼبكْ اٌفٍييخ  -2

 )رزىْٛ ِٓ ػٕبطو ػؼ٠ٛخ أٚ غ١و ػؼ٠ٛخ ( اٌّؼبكْ اٌالفٍييخ
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 النقل والتجارة فى مصر

اٌَؤاي األٚي أوًّ ِبيٍٝ                                                                                  

 اٌّوطٛفخ ٚغ١و ِوطٛفخ   اٌجو٠خرّزل فٛق ا٤هاػٝ اٌّظو٠خ شجىخ ِٓ اٌـوق  -1

                      اٌؾ١بح ثبٌَٕجخ ٌٍلٌٚخ                                                                                                         شوا١٠ٓ رؼل ؿوق إٌمً اٌّبئٝ ثؤٔٛاػٙب اٌّقزٍفخ ثّضبثخ -9

 ِٓ أُ٘ اٌّّواد اٌّالؽ١خ اٌؼب١ٌّخ                                                          ا٠ٌٌَٛرؼل لٕبح  -3

ِغ أوضو ِٓ ٔظف رغبهح ِظو اٌقبهع١خ                                                  اإلٍىٕله٠خ٠زؼبًِ ١ِٕبء  -4

و١ّبد وج١وح ِٓ  اٌيهاػٝ اٌّزٕٛع ٚإٔزبط اإلٔزبطرزؼل ِظبكه اٌلفً اٌمِٛٝ فٝ ِظو ِٕٚٙب  -5

                                                                                                           اٌجزوٚي ٚاٌغبى

                                                         إٌمً إٌٙوٜ ٚإٌمً اٌجؾوٜ إ٠ٌٕٝمَُ إٌمً اٌّبئٝ  -6

ٚاٌزوع اٌوئ١َخ ِضً روػخ   هش١ل ٚك١ِبؽرشًّ ؿوق إٌمً إٌٙوٜ ٔٙو ا١ًٌٕ ٚفوػ١ٗ  -7

 ١ّخ ٚثؾو ٠ٍٛف                                                               اإلثوا٘

                                                  ِلفً اٌمٕبح اٌشّب٠ٌٝمغ ا١ٌّٕبء اٌقبهعٝ ٌجٛهٍؼ١ل شوق  -.

                                                           رؼل٠ٕٝ ٠ؼل ١ِٕبء ٍفبعب ١ِٕبء رغبهٜ ٚ -2

ث١ّٕب ِٓ اٌّـبهاد  اٌمب٘وح ٚشوَ اٌش١ـ ٚاإلٍىٕله٠خِٓ اٌّـبهاد اٌل١ٌٚخ فٝ ِظو ِـبه  -11

                                          ِوٍٝ ِـوٚػ ٚاٌقبهعخاٌّؾ١ٍخ 

 ِٓ اٌّشوٚػبد اٌَّزمج١ٍخ رؾذ اٌلهاٍخ ٌزؾ١َٓ ٍٚبئً إٌمً فٝ ِظو ػًّ عَو ثؾوٜ -11

 عٕٛة ف١ٍظ اٌؼمجخ  ِظوٚاٌَؼٛك٠خِبث١ٓ 

 ِّب أكٜ إٌٝ ػغي ا١ٌّياْ اٌزغبهٜ ٌّظواٌظبكهاد ػٓ ل١ّخ اٌٛاهكاد ري٠ل ل١ّخ  -19

١ٍِبه  ١ٍِ99به كٚاله ث١ّٕب ال٠ظله ثؤوضو ِٓ ٠65مله ِب رَزٛهكٖ ِظو ِٓ اٌقبهط ثٕؾٛ  -13

 كٚاله

 ارفبل١بد صٕبئ١خ ٚ كهعخ رؾَٓ اٌؼاللبد ا١ٌَب١ٍخ   رؼزّل اٌشواوخ اٌّظو٠خ اٌؼوث١خ ػٍٝ  -14

 اٌفٍٛفبد ٚاٌّالثٌ ٚاٌغبى اٌـج١ؼٝ    ِٓ أُ٘ اٌظبكهاد اٌّظو٠خ  -15

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ٚىاك ػلك٘ب كي مٌه ػٍٝ اىك٘به اٌزغبهح اٌلاف١ٍخا٤ٍٛاق وٍّب اىك٘ود  -16
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اإلعبثخ اٌصؾيؾخ ِّبثيٓ اٌمٍٛيٓ                                                    اٌَؤاي اٌضبٔٝ افزو

  ك١ِبؽ( –ا٠ٌٌَٛ –ٍفبعب  –ػٍٝ اٌـوف اٌغٕٛثٝ ٌمٕبح ا٠ٌٌَٛ ) اإلٍىٕله٠خ  -----٠مغ ١ِٕبء -1

 اٌّالثٌ (    – اٌٍؾَٛ –اٌغبى اٌـج١ؼٝ  –)اٌفٍٛفبد  -----ِٓ أُ٘ اٌٛهكاد اٌّظو٠خ -9

 شوَ اٌش١ـ (  – ِوٍٝ ِـوٚػ -) اٌمب٘وٖ  ---ِٓ اٌّـبهاد اٌّؾ١ٍخ فٝ ِظو ِـبه  -3

                                                                                                                                                                                                                                         (                                                                                                   كٚي اٌَٛق ا٤ٚهٚث١خ –اٌلٚي اٌؼوث١خ  –أوجو ِظله ٌّظو) اٌٛال٠بد اٌّزؾلح --٠ؼل  -4

ِغ اٌزفَيو فٝ اٌؾبٌزيٓ                                             )×( ( أٚ √)اٌَؤاي اٌضبٌش ظغ ػالِخ 

       ٚإٌمً اٌغٜٛ ٚإٌمً إٌٙوٜ                                                                                         ×(   أٔٛاع إٌمً فٝ ِظو ػٍٝ وً ِٓ إٌمً اٌجوٜ ٚاٌجؾوٜ) رمزظو -1

 (                                 √رؼل ِظو ِٓ أللَ اٌلٚي اٌزٝ اٍزقلِذ اٌَىه اٌؾل٠ل٠خ               ) -9

َ ِبث١ٓ اٌمب٘وح ٚاإلٍىٕله٠خ ٚأـٍك أٚي 1.51ؽ١ش ثلأ إٔشبء أٚي فؾ ؽل٠لٜ فٝ ػبَ 

                                            َ                                                   1.53لـبه فٝ ػبَ 

 )×( ِغ أوضو ِٓ ٔظف رغبهح ِظو اٌقبهع١خ   ٍفبعب٠زؼبًِ ١ِٕبء  -3

 ١ِٕبء اإلٍىٕله٠خ  

(                                           √أٔشئ ١ِٕبء ا٠ٌٌَٛ اٌؾل٠ش شّبي غوة ا١ٌّٕبء اٌمل٠ُ     ) -4

اٌووبة ٚاٌجؼبئغ ػٍٝ اٌجؾو ا٤ؽّو                                            ِٓ أُ٘ اٌّٛأٝ ثبٌَٕجخ ٌؾووخ 

            ؿج١ؼ١خ ٚثشو٠خ                                                                                                )×(   فمؾ كٌٚخ ثّب رّزٍىٗ ِٓ ِٛاهك ؿج١ؼ١خ ٠ٞزؾلك اٌٛػغ االلزظبكٜ ٤ -5

 (√٠ؼل إٌمً اٌغٜٛ ثّضبثخ اٌشو٠بْ اٌوئ١ٌ ٌٍؾ١بح االلزظبك٠خ فٝ اٌؼظو اٌؾل٠ش ) -6

 ٤ٔٗ هو١يح ٌٍزغبهح اٌل١ٌٚخ ٚػٕظو عنة ٌٍٕشبؽ ا١ٌَبؽٝ فٝ ِظو

 )×(          ٠مظل ثٙب رجبكي اٌٍَغ ث١ٓ اٌلٌٚخ ٚغ١و٘ب ِٓ كٚي اٌؼبٌُ ا٤فوٜ اٌزغبهح اٌلاف١ٍخ -7

 اٌزغبهح اٌقبهع١خ    

 (                                              √٠ؼل اٌمّؼ ِٓ أُ٘ اٌٛاهكاد اٌّظو٠خ       ) -.

 ِال١٠ٓ ؿٓ ٤585ْ إٔزبط ِظو ِٓ اٌمّؼ ال٠ىفٝ ا٤ٍزٙالن اٌّؾٍٝ فزَزٛهك ِظو  

ْ اٌزغبهٜ ٌٍلٌٚخ     كي مٌه ػٍٝ ػغي ا١ٌّيا  وٍّب ىاكد طبكهاد اٌلٌٚخ ِمبهٔخ ثّب رَزٛهكٖ -2

 وٍّب ىاكد ٚاهكاد اٌلٌٚخ ِمبهٔخ ثبٌظبكهاد    )×(  

 اٌفٍٛفبد  )×(  ِٓ أُ٘ اٌظبكهاد اٌّظو٠خ    اٌٍؾَٛرؼل  -11
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                                              (√رؤرٝ كٚي اٌَٛق ا٤ٚهث١خ وؤوجو ِظله ٌّظو             ) -11

ؽ١ش ٠ؼزجو اٌَٛق ا٤ٚهٚثٝ أوجو شو٠ه رغبهٜ ٌّظو ؽ١ش رجٍغ ل١ّخ اٌظبكهاد اٌَٛق ا٤ٚهٚثٝ 

 ١ٍِبه ٠ٛهٚ   1482اٌٝ ِظو 

 ( √وٍّب اىك٘ود ا٤ٍٛاق ٚىاك ػلك٘ب كي مٌه ػٍٝ اىك٘به اٌزغبهح اٌلاف١ٍخ   ) -19

اٌّٛالد وٍّب ىاك ا٤ٍٛاق ىاكد ؽووخ اٌج١غ ٚاٌشواء ٚرجبكي اٌٍَغ ٚاٌقلِبد  ِضً 

                                                                                                                                                                                                                                         ٚاٌّؼبهع ٚاٌّؾالد ااوجوٜ                                                                                                     

                                                                                                 اٌَؤاي اٌواثغ ثُ رفَو

الد ثبٌَٕجخ ٌٍلٌٚخ                                                                     أّ٘يخ ٍٚبئً إٌمً ٚاٌّٛاص -1

إلٔٗ ٠زُ ػٓ ؿو٠مٙب ٔمً ا٤فواك ِٓ ِٕبؿك اٌَىٓ إٌٝ ِٕبؿك اٌؼًّ  اٌؾ١بح الٔٗ رؼل ثّضبثخ شوا١٠ٓ

مً اٌّٛاك فٝ شىً ؽووخ ١ِٛ٠خ ٚاٌؼىٌ وّب ٠زُ ثٛاٍـزٙب ٔمً اٌجؼبئغ ِٓ اٌّظبٔغ إٌٝ اٌَٛق ٚٔ

 اٌقبَ ِٓ إٌّبعُ إٌٝ اٌّظبٔغ

أّ٘يخ لٕبح اٌَٛيٌ وؽويك ِالؽٝ                                                                                 -9

رؼل ِٓ أُ٘ اٌّّواد اٌّالؽ١خ اٌؼب١ٌّخ ؽ١ش رؼجو٘ب اٌَفٓ ٚٔبلالد إٌفؾ ِٓ كٚي اٌؼبٌُ اٌّقزٍفخ 

الؽٝ ثبٍزمبِزٙب فٝ ِؼظُ اِزلاك٘ب ٚرؼل ِظله كفً هئ١َٝ ٌّظو ِٚٓ اٌّزٛلغ ٚرز١ّي وـو٠ك ِ

                                                                              % ِّب ٠َبُ٘ فٝ ى٠بكح اٌلفً اٌمِٛٝ ٌّظو 952أْ ٠ي٠ل كفً اٌمٕبح ثؼل ؽفو اٌمٕبح اٌغل٠لح ثَٕجخ 

          اٌّصويخ هغُ ؼٛي ٍٛاؽً ِصو                                                 لٍخ ػلك اٌّٛأئ -3

ثؼل ِؼظُ اٌَٛاؽً ػٓ اٌؼّواْ ثبٌٛاكٜ ٚاٌلٌزب                                                                -ثَجت 

                                                         ػلَ طالؽ١خ ٍٛاؽً وض١وح إللبِخ اٌّٛأٝ                     -

يورجػ ثبٌٕمً إٌٙوٜ صؼٛثبد وجيوٖ                                                                              -4

 اٌجؾء ٚأقفبع َِٕٛة ا١ٌّبٖ فٝ ثؼغ اٌفزواد ٚػلَ رٛفو ِٛأئ ٔٙو٠خ ؽل٠ضخ ٌوٍٛ اٌَفٓ  -

                                    ػغي اٌّيياْ اٌزغبهٜ ٌّصو                                                     -5

 ثَجت ى٠بكح ل١ّخ اٌٛاهكاد اٌّظو٠خ ػٓ ل١ّخ اٌظبكهاد  

 صؼٛثخ رمٕيٓ اٌشواوخ اٌّصويخ اٌؼوثيخ  -6

 ثَجت اٌزغ١واد اٌزٝ رزؼوع ٌٙب إٌّـمخ 

                                                                                                                                                                    اللزظبك٠خ اٌغوث١خ ػٍٝ ِؼظُ اٌلٚي اٌؼوث١خ فبطخ اٌجزو١ٌٚخ ا١ٌّٕٙخ ااٍزّواه  -
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 أموو  -اٌَؤاي اٌقبٌِ :

                                                                                                                                                                                 اٌقؽػ اٌَّزمجٍيخ ٌزؾَيٓ ٍٚبئً إٌمً                                                                                           -1

                  اِزلاكاد ِزوٚ ا٤ٔفبق ٌٍٛطٛي إٌٝ أؿواف ِل٠ٕخ اٌمب٘وح ٚاٌّلْ اٌغل٠لح   -  

رـ٠ٛو اٌّٛأئ اٌمل٠ّخ ٚإٔشبء ِٛأئ ؽل٠ضخ                                                              -

 ؾل٠ل٠خ ٚرغل٠ل٘ب                                                         رـ٠ٛو اٌَىه اٌ -

رـ٠ٛو ثٕبء اٌَفٓ ٚى٠بكح أػلاك اٌَفٓ اٌّالؽ١خ اٌّظو٠خ                                                                -

ؼمجخ ٌز١ًَٙ ِشوٚع رؾذ اٌلهاٍخ ٌؼًّ عَو ثؾوٜ ِبث١ٓ ِظو ٚاٌَؼٛك٠خ عٕٛة ف١ٍظ اٌ -

 ؽووخ ٔمً ا٤فواك ٚاٌجؼبئغ ث١ٓ اٌلٌٚز١ٓ 

 أموو أُ٘ اٌّٛأٝ فٝ ِصو ٚأّ٘يزٙب  -2

 أوضوِٓ ٔظف رغبهح ِظو اٌقبهع١خ  رزؼبًِ ِغ -ِيٕبء اإلٍىٕلهيخ : -1

ّ٘ب ا١ٌّٕبء اٌقبهعٝ ؽ١ش ٠مغ شوق ِلفً اٌمٕبح اٌشّبٌٝ ٚا١ٌّٕبء اٌلافٍٝ  -ِيٕبء ثٛهٍؼيل : -2

 ٠ٚمغ عٕٛة ثٛهٍؼ١ل 

٠مغ ػٍٝ اٌـوف اٌغٕٛثٝ ٌمٕبح ا٠ٌٌَٛ ٠ٚؼل ِٓ أُ٘ اٌّٛأئ ثبٌَٕجخ ٌؾووخ  -ِيٕبء اٌَٛيٌ : -3

 ٌمل٠ُ اٌووبة ٚاٌجؼبئغ ػٍٝ اٌجؾو ا٤ؽّو ٚلل أٔشئ ١ِٕبء ا٠ٌٌَٛ اٌؾل٠ش شّبي غوة ا١ٌّٕبء ا

 ٚ٘ٛ ١ِٕبء رغبهٜ ٚرؼل٠ٕٝ  -ِيٕبء ٍفبعب: -4

     ؼوق رّٕيخ اٌشواوخ اٌّصويخ اٌؼوثيخ                                                                                             -3

                                                                                                                                                رجني ِظو عٙلًا وج١وًا فٝ رؾ١َٓ ػاللزٙب ثبٌلٚي اٌؼوث١خ ٚػمل االرفبلبد ِؼٙب 

رشغ١غ اٌَّزضّو٠ٓ اٌؼوة فٝ شزٝ اٌّغبالد االلزظبك٠خ                                                   -

 -جبكي اٌزغبهٜ ِغ اٌلٚي اٌؼوث١خ                                                           ى٠بكح اٌز -

                                                                                                                              اٌؼّبٌخ اٌّظو٠خ اٌزٝ رمَٛ ثلٚه٘ب فٝ اٌز١ّٕخ االلزظبك٠خ ٚاٌؼّوا١ٔخ فٝ وض١و ِٓ اٌلٚي اٌؼوث١خ                                   

 اٌَؤاي اٌَبكً  ِب اٌّمصٛك ثىً ِٓ

 رجبكي اٌٍَغ ٚاٌقلِبد ث١ٓ اٌلٌٚخ ٚغ١و٘ب ِٓ كٚي اٌؼبٌُ ا٤فوٜ  -:رغبهح فبهيغيخ  -1
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  -رغبهح كافٍيخ : -2

رجبكي اٌٍَغ ٚاٌقلِبد اٌّزٕٛػخ ِٓ ٍٍغ ِظٕؼخ أٚ ِٕزغبد ىهاػ١خ ٚغ١و٘ب ِبث١ٓ 

 اٌّؾبفظبد ٚإٌّبؿك اٌّقزٍفخ كافً اٌلٌٚخ ِٓ فالي ا٤ٍٛاق اٌّزقظظخ 

 اٌَؤاي اٌَبثغ لبهْ ثيٓ اٌؽوق اٌجويخ ٚإٌمً اٌجؾوٜ ٚإٌمً اٌغٜٛ فٝ ِصو 

 إٌمً اٌغٜٛ إٌمً اٌجؾوٜ اٌؽوق اٌجويخ 

رؼل ا١ٌٍٍٛخ اٌوئ١َ١خ  أّ٘يزٗ
ٌٕمً اٌووبة 

ٚاٌجؼبئغ ٚاٌٍَغ 
 اٌّقزٍفخ كافً ِظو

رّزٍه أُ٘ اٌّّواد اٌّالؽ١خ 
اٌؼب١ٌّخ ِضً لٕبح ا٠ٌٌَٛ 

اٌزٝ رؼجو٘ب اٌَفٓ ٚٔبلالد 
إٌفؾ ثبإلػبفخ إٌٝ ١ِٕبء 

اإلٍىٕله٠خ ٚثٛهٍؼ١ل 
 ٚا٠ٌٌَٛ ٍٚفبعب 

٘ٛ اٌشو٠بْ اٌوئ١َٝ ٌٍؾ١بح 
ل٠ش      االلزظبك٠خ فٝ اٌؼظو اٌؾ

هو١يح ٌٍزغبهح اٌل١ٌٚخ                  -
ػٕظو عنة ٌٍٕشبؽ ا١ٌَبؽٝ  -

 فٝ ِظو 

 –ؿو٠ك )اٌمب٘وح  ٚعٛكٖ
 االٍىٕله٠خ (

 ا٠ٌٌَٛ ( -)اٌمب٘وح 
 –)اٌمب٘وح 

 أ١ٍٛؿبٌغوثٝ (

٠ٛعل ِـبهاد ك١ٌٚخ ِضً ِـبه          _____________     
اٌمب٘وح ٚشوَ اٌش١ـ ِٚـبه 

 االٍىٕله٠خ 
ِـبهاد ِؾ١ٍخ ِضً ِـبه ِوٍٝ 

 ِـوٚػ ٚاٌقبهعخ 

 

 اٌَؤاي اٌضبِٓ لبهْ ثيٓ اٌصبكهاد ٚاٌٛاهكاد اٌّصويخ     

 

 اٌٛاهكاد اٌصبكهاد 

 ١ٍِبه كٚاله  65 ١ٍِبه كٚاله  99 اٌميّخ اٌّبٌيخ

زٝ اٌأُ٘ اٌلٚي 
رصله ٌّصو 

 ٚرَزٛهك ِٕٙب 

كٚي اٌَٛق ا٤ٚهث١خ اٌّشزووخ   )أوجو ِظله إٌٝ ِظو (                                            
كٚي آ٠ٛ١ٍخ ٚأفو٠م١خ                                                                  -
اٌٛال٠بد اٌّزؾلح ا٤ِو٠ى١خ                                                -
 كٚي شوق أٚهثب  -
 اٌلٚي اٌؼوث١خ فٝ اٌّووي ا٤ف١و   -

 –اٌغبى اٌـج١ؼٝ  –اٌفٍٛفبد  أُ٘ إٌّزغبد
اٌّالثٌ اٌغب٘يح  –اٌقؼواٚاد 

 ا٤عٙيح إٌّي١ٌخ  –ٚا٤كٚاد  –

إٌّزغبد اٌغنائ١خ ٚأّ٘ٙب ) اٌمّؼ 
اٌٍؾَٛ (                           –اٌي٠ٛد إٌجبر١خ  –
 ا٤عٙيح اٌىٙوثبئ١خ ٚا٢الد  -
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 الصياحة فى مصر وحتديات األقتصاد املصرى

                                               اٌَؤاي األٚي أوًّ ِبيٍٝ                                                 

                                     اٌوث١غ ٚاٌقو٠ف                                                                      رز١ّي ِظو ثّٕبؿ ِؼزلي فٝ ع١ّغ فظٛي إٌَخ فبطخ فٝ فظٍٝ  -1

                      ا٠ٌٌَٛ ٚاٌؼمجخٚف١ٍغٝ ا٤ؽّو ٚاٌّزٍٛؾ رّزٍه ِظوٍٛاؽً ػٍٝ اٌجؾو  -9

                اٌج١ئخ اٌـج١ؼ١خ ٚاٌزواس اٌؾؼبهٜ    رزٛفو فٝ ِظو اٌّمِٛبد اٌالىِخ ١ٌٍَبؽخ ِٕٙب -3

                                       اٌَفبهٜ رؼل اٌٛاؽبد ِٕبؿك اٌغنة ا١ٌَبؽٝ  -4

أصبه ١ِلَٚ   ٚ ػ١ٓ ا١ٍ١ٌَٓ                              ٠ٛعل ثبٌف١َٛ اٌىض١و ِٓ اٌّؼبٌُ ا٢صو٠خ ِضً  -5

اٌالىِخ ١ٌٍَبؽخ                                                      اٌـج١ؼ١خ ٠ؼل إٌّبؿ ِٓ أؽل اٌّمِٛبد  -6

خ ا١ٌَبؽخ اٌزوف١ٙ١خ ٚاٌج١ئ١خ ٚاٌّؤرّواد ٚاٌؼالع١خ ٚاٌل١ٕ٠خ ٚاٌضمبف١ِٓ أٔٛاع ا١ٌَبؽخ فٝ ِظو  -7

                                                                      ٚاٌزبه٠ق١خ 

                                                                                             ِؼجل أثٝ ٍّجًٚفٝ عٕٛة أٍٛاْ  رٛٔب اٌغجً ٚا٤ش١ِّٔٛٓٓ أُ٘ ا٤صبهفٝ ا١ٌّٕب  أصبه  -. 

إٌمً ٚاٌزواس اٌؾؼبهٜ ٚاٌز١َٙالد ِٓ اٌّمِٛبد اٌجشو٠خ ٌٍغنة ا١ٌَبؽٝ فٝ ِظو  -2

 ا١ٌَبؽ١خ ٚاٌزٕٛع االعزّبػٝ                                                     

اٌّيٚلخ ِٚمجوح ثبٌقبهعٗ ِٚمبثو  ١٘جٌ فٝ ٚاؽخ اٌقبهعخ  اٌؼل٠ل ِٓ ا٢صبه ِضً ِؼجل ٠ٛعل -11

 لافٍخثبٌ شٕلٜ

أ٘واِبد اٌغ١يح ٚلٍؼخ طالػ اٌل٠ٓ ِٓ أُ٘ اٌّؼبٌُ ا١ٌَبؽ١خ فٝ اٌمب٘وح اٌىجوٜ  -11

 ٚا٤ى٘واٌشو٠ف ٚاٌى١َٕخ اٌّؼٍمخ

 اٌَؤاي اٌضبٔٝ أفزو اإلعبثخ اٌصؾيؾخ ِّب ثيٓ اٌمٍٛيٓ                                                  

ِؼجل أثٍّٛجً  – ك٠و ٍبٔذ وبرو٠ٓ)  ----٠ٛعل فٝ ١ٍٕبء اٌؼل٠ل ِٓ ا٢صبه اٌمل٠ّخ اٌٙبِخ ِضً  -1

                                                                                    اٌجشّٛ ( –اٌمو٠خ اٌجل٠ٚخ  –

--خ كْٚ اٌَّبً ثؼٕبطو٘ب ٘ٝ ١ٍبؽخ ٔٛع ِٓ ا١ٌَبؽخ ٠ٙلف إٌٝ االٍزّزبع ثبٌّٕبؿك اٌـج١ؼ١ -9

 اٌضمبف١خ (                                           –اٌج١ئ١خ  –اٌل١ٕ٠خ  –)اٌزوف١ٙ١خ  ---

 –اٌظ١ف ٚاٌوث١غ  – اٌوث١غ ٚاٌقو٠ف) -----رز١ّيِظو ثّٕبؿ ِؼزلي فبطخ فٝ فظٍٝ  -3 

                                                                      اٌظ١ف ٚاٌشزبء ( –اٌشزبء ٚاٌقو٠ف 

 – اٌغغوافٝ اٌّٛلغ –)إٌمً ٚاٌّٛاطالد ---ِٓ أُ٘ اٌّمِٛبد اٌـج١ؼ١خ اٌالىِخ ١ٌٍَبؽخ  -4

   ا٠٤لٜ اٌؼبٍِخ (  –اٌؼبًِ اٌزبه٠قٝ 



 
 
 

29 

 

ِغ اٌزفَيو فٝ اٌؾبٌزيٓ                                               )×( ( أٚ ػالِخ √اٌَؤاي اٌضبٌش ظغ ػالِخ )

)×(                                                      رمزظو ِمِٛبد ا١ٌَبؽخ فٝ ِظو ػٍٝ اٌّمِٛبد اٌـج١ؼ١خ فمؾ    -1

                                                          ِمِٛبد ؿج١ؼ١خ ٚثشو٠خ                                    

(                        √ٚلٛع ِظو ػٍٝ اٌجؾو ا٤ؽّو عؼٍٙب كػبِخ ١ٌٍَبؽخ اٌشبٍِخ     ) -9

ؽ١ش ٠ز١ّي ثزٕٛع اٌج١ئبد ِٓ ث١ئخ ٍبؽ١ٍخ رّزل أِبِٙب ١ِبٖ طبف١خ ىهلبء ٚشؼبة ِوعب١ٔخ رّزل 

١ٍخ ١ٍٍٙخ رـً ثشٛاؿئ ه١ٍِخ ٚظ١ٙو عجٍٝ رمـؼٗ  أٚك٠خ ػل٠لح رّضً ثبِزلاك اٌَبؽً ٍٚٙٛي هِ

ؿوق إٌٝ كافً اٌظؾواء رزُ ثٙب ا١ٌَبؽخ اٌج١ئ١خ                                                        

                   (√رؼل ا٠٤لٜ اٌؼبٍِخ ِٓ أِضٍخ اٌّمِٛبد اٌجشو٠خ اٌالىِخ ١ٌٍَبؽخ    ) -3

ْ اال٠لٜ اٌؼبٍِخ ِٓ اٌز١َٙالد ا١ٌَبؽ١خ ٌقلِخ إٌشبؽ ا١ٌَبؽٝ                         ؽ١ش أ

                         (√رز١ّي ِظو ثزواصٙب اٌؾؼبهٜ شل٠ل اٌزٕٛع                        ) -4

ؽ١ش ٠ٛعل ثٙب آصبه روعغ إٌٝ اٌؼظٛه اٌزبه٠ق١خ اٌمل٠ّخ ثلاًءا ِٓ اٌؾؼبهح اٌفوػ١ٔٛخ 

      ٚا١ٌٛٔب١ٔخ ٚاٌوِٚب١ٔخ ٚاٌمجـ١خ ٚاإلٍال١ِخ ٚرّضً ػبًِ عنة ١ٌٍَبؽخ                                                             

)×(                               ِٓ أُ٘ إٌّبؿك ثَبؽً ِظو اٌشّبٌٝ          شوَ اٌش١ـ رؼل  -5

 ٍٝ ِـوٚػ                                              رؼل اٌؼ١ٍّٓ ١ٍٚلٜ ػجل اٌوؽّٓ ِٚو

 ِؼجل أثٝ ٍّجً )×(رٛٔب اٌغجً ٚا٤ش١ِّٔٛٓٓ ا٢صبه اٌفوػ١ٔٛخ فٝ عٕٛة أٍٛاْ  -6

َِزٜٛ اٌزم١ٕبد ثشىً ػبَ فٝ وً اٌّغبالد ى٠بكح  ِٓ اٌزؾل٠بد اٌزٝ رٛاعخ االلزظبك اٌّظوٜ -7

 (    أقفبع ×اإلٔزبع١خ              )

 (√٠ؼزجو اال٘زّبَ ثبٌيهاػخ ِٓ إعواءاد إٌٙٛع االلزظبك اٌّظوٜ   ) -.

ِٓ فالي رؾل٠ل إٌّبؿك اٌظبٌؾخ ٌٍيهاػخ ٚاٍزظالػ أهاػٝ عل٠لح ٚرـ٠ٛو اٌٍٛبئً اٌيهاػ١خ 

 ٚاٍزٕجبؽ ٍالالد ٔجبر١خ عل٠لح فبطخ ِٓ اٌّؾبط١ً اٌغنائ١خ                                

َو                                                                                                          اٌَؤاي اٌواثغ ثُ رف

 اٌّىبٔخ اٌؼبٌّيخ ٌّصو ولٌٚخ ٍيبؽيخ                                                         -1

اٌّز١ّي ٚإٌّبؿ اٌّؼزلي ٚاٌج١ئخ ٤ْ ِظو رّزٍه اٌّمِٛبد اٌـج١ؼ١خ  ٚ٘ٝ اٌّٛلغ اٌغغوافٝ  

ِٚمِٛبد ثشو٠خ ٚ٘ٝ إٌمً ٚاٌزواس اٌؾؼبهٜ ٚاٌز١َٙالد ا١ٌَبؽ١خ ٚاٌزٕٛع  اٌـج١ؼ١خ اٌقالثخ

  االعزّبػٝ                                         
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 أّ٘يخ ٍبؽً اٌجؾو األؽّو ػٍٝ فويؽخ اٌَيبؽخ ٌّصو                                  -3

ت ر١ّيٖ ثزٕٛع اٌج١ئبد ِٓ ث١ئخ ٍبؽ١ٍخ رّزل أِبِٙب ١ِبٖ طبف١خ ىهلبء ٚشؼبة ِوعب١ٔخ رّزل ثَج

ثبِزلاك اٌَبؽً ٍٚٙٛي ه١ٍِخ ١ٍٍٙخ رـً ثشٛاؿئ ه١ٍِخ ٚظ١ٙو عجٍٝ رمـؼٗ  أٚك٠خ ػل٠لح رّضً 

                                                                                                 رزُ ثٙب ا١ٌَبؽخ اٌج١ئ١خ ؿوق إٌٝ كافً اٌظؾواء

األّ٘يخ اٌَيبؽيخ ٌشجٗ عييوح ٍيٕبء                                                                           -4

                      ر١ّي٘ب ثّمِٛبد ؿج١ؼ١خ شل٠لح اٌزٕٛع ِبث١ٓ ث١ئخ ٍبؽ١ٍخ ٚعج١ٍخ ٚطؾوا٠ٚخ                      -

ٍٛاؽً ػٍٝ ف١ٍظ اٌؼمجخ ثىضوح اٌشٛاؿٝ اٌو١ٍِخ ٚإٌّبؿ اٌلافئ شزبًءٚاٌشٌّ اٌَبؿؼخ ٚاٌشؼت  -

اٌّوعب١ٔخ ِّب عؼً ِٕبؿك اٌغنة ا١ٌَبؽٝ فبطخ شوَ اٌش١ـ                                             

ٔذ وبرو٠ٓ ٚلٍؼخ طالػ اٌل٠ٓ                              ٚعٛك اٌؼل٠ل ِٓ ا٢صبه اٌمل٠ّخ اٌّّٙخ ِضً ك٠و ٍب -

                           رؼلك ِٕبؼك اٌغنة اٌَيبؽٝ ثبٌَبؽً اٌشّبٌٝ ٌّصو                                    -5

ؽ١ش ٠ٛعل ثٗ اٌؼل٠ل ِٓ إٌّبؿك ِٕٙب اٌؼ١ٍّٓ ١ٍٚلٜ ػجل اٌوؽّٓ ِٚوٍٝ ِـوٚػ ٠ٚغنة ٘نا 

 ١ٌَبؽخ اٌؼوث١خ إٌـبق ا

                                                يؼزجو ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغوافيب ٌٗ أّ٘يخ فٝ اٌلهاٍبد االلزصبكيخ                                                                 -6

                                      ٌٍٙٛخ رلاٚي اٌّؼٍِٛبد االلزظبك٠خ ِغ اٌّؤٍَبد اٌؼ١ٍّخ           -

 رؼل٠ً ٚرؾل٠ش اٌج١بٔبد ٚاٌقوائؾ اٌّورجـخ ثبٌلهاٍبد االلزظبك٠خ     -

 رؼل ٚاؽبد اٌصؾواء اٌغوثيخ أؽل إٌّبؼك اٌَيبؽيخ فٝ ِصو  -7

 ثَجت ٚعٛك 

 اٌؼ١ْٛ اٌّبئ١خ اٌىجو٠ز١خ ٚاٌّؼل١ٔخ اٌؾبهح  -

 بهعخ ِٚمبثو اٌّيٚلخ ِٚمجوح شٕلٜ ثبٌلافٍخاٌؼل٠ل ِٓ ا٢صبه ِضً ِؼجل ١٘جٌ ثبٌق -

 ِٕبؿك عنة ١ٌَبؽخ اٌَفبهٜ ؽ١ش رزٛفوثٙب ِق١ّبد اٌَفبهٜ  -

                                                                                                                                                                                                       اٌىضجبٔبٌو١ٍِخ ٚا٤شىبي اٌزؼبه١َ٠خ اٌّز١ّيح                                                                                   -

                                                                             اٌَؤاي اٌقبٌِ ِبما يؾلس إما افزمود ِصو ٌٍّمِٛبد اٌؽجيؼيخ ٚاٌجشويخ اٌالىِخ ٌٍَيبؽخ                                            

ُ رظجؼ ا١ٌَبؽخ ِظلهًا هئ١ًَب ِٓ ٌُ رظجؼ ِظو ِٓ اٌلٚي ا١ٌَبؽ١خ ماد ا١ّ٘٤خ فٝ اٌؼبٌُ ٌٚ

 ِظبكه اٌلفً اٌمِٛٝ فٝ ِظو                                                                        
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 اٌَؤاي اٌَبكً أموو 

 اٌغٙٛك اٌزٝ رجنٌٙب اٌلٌٚخ ٌٍٕٙٛض ثبٌَيبؽخ ٚرّٕيزٙب    -1

                                         اٌزٍٛغ فٝ إٔشبء اٌفٕبكق ثلهعبرٙب اٌّقزٍفخ     -1

إٔشبء ٚىاهح ٌٍضمبفخ ٣ٌٚصبهٌلػُ ٚر١ّٕخ اٌّشوٚػبد اٌىجوٜ ٚاٌؾفبف ػٍٝ إٌظُ اٌضمبف١خ  -9

 ٚاٌؾؼبه٠خ اٌّظو٠خ                                                                     

أٚع٠ًٛب أٚثو٠ًب                                                              رؾ١َٓ اٌـوق ٍٚٚبئً إٌمً ٍٛاء وبْ ٔٙو٠ًب -3

 رـ٠ٛو اٌموٜ ا١ٌَبؽ١خ ٚإٌّزغؼبد                                                    -4

                  اٌّشبهوخ فٝ اٌّؼبهع اٌؼب١ٌّخ ٚى٠بكح ػ١ٍّخ اٌز٠َٛك ا١ٌَبؽٝ فٝ كٚي اٌؼبٌُ                   -5

اٌزٍٛغ فٝ إٔشبء اٌّـبهاد ثبٌّٕبؿك ا١ٌَبؽ١خ ٚرـ٠ٛو٘ب                                                    -6

 رٛػ١خ اٌّٛاؿ١ٕٓ ٚإهشبكُ٘ ثى١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌَبئؾ١ٓ                                 -7

 ٌؼ١ٍّخ ٚاٌىفبءاد فٝ اٌؼًّ ا١ٌَبؽٝ إٔشبء و١ٍبد ِٚؼب٘ل ا١ٌَبؽخ ٌزٛف١و اٌىٛاكه ا -.

 

يؼبٔٝ األلزصبك اٌّصوٜ ِٓ ِشىالد أشوػ مٌه ِٛظؾًب اإلعواءاد اٌزٝ يغت ػٍٝ اٌلٌٚخ  -2

 ارجبػٙب

أقفبع َِزٜٛ اٌزم١ٕبد ثشىً ػبَ فٝ وً اٌّغبالد اإلٔزبع١خ                                                    -1

١ٍِبه ١ٍِ911به كٚاله ِٚب٠ي٠ل ػٍٝ  36ل٠ْٛ اٌقبهع١خ اٌزٝ ىاكد ػٍٝ اٌل٠ْٛ ٠ٚمظل ثٙب اٌ -9

               ع١ٕٗ ك٠ْٛ كاف١ٍخ ػبٜ اٌلٌٚخ رغبٖ اٌَىبْ ٚ٘ٝ فٝ اىك٠بك ِؼـوك                                                                  

ٝ ِظو فبطخ ِّب ٠ٕؼىٌ ٍٍجًب ػٍٝ ػلَ االٍزمواه فٝ االٚػبع ا١ٌَب١ٍخ ثبٌّٕـمخ وىً ٚف -3

اإللزظبك ثغبٔت ػٛكح اٌؼل٠ل ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌلٚي اٌؼوث١خ إٌٝ اٌجالك ِّب ٠ؼ١ف ػجئًب ػٍٝ الزظبك 

 اٌجالك                                                                           

ِزٛفوح ثبٌمله اٌىبفٝ ِّب ٠ّضً ػجئًب ػٍٝ ى٠بكح ِؼلالد اإلٍزٙالن ِٓ اٌٍَغ ٚإٌّزغبد اٌغ١و  -4 

 ا١ٌّياْ اٌزغبهٜ اٌّظوٜ ٚى٠بكح ِؼلالد االٍز١واك
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 اموو إعواءاد ٌٍٕٙٛض ثباللزصبك اٌّصوٜ  -3

                                       اٌؼًّ ثؤلظٝ ٍوػخ ػٍٝ اٍزمواه ا٤ٚػبع ا١ٌَب١ٍخ فٝ اٌجالك ِغ اٍزمواه ا٤ٚػبع ا١ِٕ٤خ                                            -1

اال٘زّبَ ثبٌضوٚاد اٌّؼل١ٔخ ِٚظبكه اٌـبلخ ٚاٌجؾش ػٓ ِٛاهك عل٠لح ٚاٍزغالٌٙب ِٓ فالي  -9

زضّبهاد اٌم١ِٛخ ٚا٤عٕج١خ                                                                                 االٍ

اإل٘زّبَ ثبٌيهاػخ ِٓ فالي رؾل٠ل إٌّبؿك اٌظبٌؾخ ٌٍيهاػخ ٚاٍزظالػ أهاػٝ عل٠لح  -3

خ                                                                                                      ٚرـ٠ٛو اٌٍٛبئً اٌيهاػ١خ ٚاٍزٕجبؽ ٍالالد عل٠لح فبطخ ِٓ اٌّؾبط١ً اٌغنائ١

اٌجؾش ػٓ ِظبكه ١ِبٖ عل٠لح فٝ إٌّبؿك اٌظؾوا٠ٚخ ٚاٌَبؽً اٌشّبٌٝ ٚرشغ١غ االٍزضّبه  -4

                                 فٝ ؽفو ا٢ثبه                                                         

كػُ ا١ٌَبؽخ ٚرشغ١ؼٙب ٚإىاٌخ اٌّؼٛلبد أِبِٙب ٚرـ٠ٛو إٌّبؿك ا١ٌَبؽ١خ                                      -5

اٌزؼبْٚ ِغ كٚي ؽٛع ا١ًٌٕ ٚرفؼ١ً االرفبل١بد اٌقبطخ ثزم١َُ ١ِبٖ ا١ًٌٕ ِٓ فالي اٌّفبٚػبد  -6

 ٚاٌزؼبْٚ فٝ ِغبالد ِقزٍفخ 

 اال٘زّبَ ثبٌؼّبٌخ اٌّظو٠خ ثبٌقبهط ٚؽً ِشبوٍُٙ ٚمٌه ِٓ فالي اٌَفبهاد اٌّظو٠خ ثٙب   -7

      اال٘زّبَ ثبٌزؼ١ٍُ فبطخ اٌزؼ١ٍُ اٌفٕٝ ٚكػُ اٌجؾش اٌؼٍّٝ                                                                        -8 

 -ٌغغواف١خ فٝ اٌلهاٍبد االلزظبك٠خ ِّب ٠َبػل ػٍٝ اٌزٍٛغ فٝ اٍزقلاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ا -2

ٌٍٙٛخ رلاٚي اٌّؼٍِٛبد االلزظبك٠خ ِغ اٌّؤٍَبد اٌؼ١ٍّخ                                                

                                                                                                                                                                                         ٚرؾل٠ش اٌج١بٔبد ٚاٌقوائؾ اٌّورجـخ ثبٌلهاٍبد االلزظبك٠خ       رؼل٠ً -

                                                                                                     

  

 



مراجعة ليلة االمتحان

سؤال 75
أولي ثانوي-منهج مارس وإبريل  

Pdf  يوجد ملف جغرافيا

نظام جديد



الشكل المقابل يعبر عن أحد مالمح المشكلة السكانية وهو -1

....................

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

دعدم التوازن بين السكان والموار( أ

سوء توزيع السكان( ب

ارتفاع نسبة صغار السن( ج

ارتفاع معدالت األمية والفقر ( د



يمارس في المنطقة الواقعة شمال غرب الواحات الخارجة أحد -2

................األنشطة االقتصادية المهمة 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

النشاط الزراعي( أ

النشاط السياحي( ب

النشاط التعديني( ج

النشاط الصناعي( د



رقم تكاد  تتقارب الكثافة السكانية العامة والكثافة الصافية-3

  ..........

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

1المحافظة رقم ( أ

2المحافظة رقم ( ب

3المحافظة رقم ( ج

4المحافظة رقم ( د

1

2

3

4



أمامك جدول لعدد من المحافظات ادرسه جيدا ثم حدد أي -4

.............المحافظات اآلتية أعلى كثافة سكانية 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

المنيا( أ

الشرقية ( ب

الغربية( ج

الدقهلية( د



من النتائج اإليجابية المترتبة علي بناء السد العالي -5

...................

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

التوسع في زراعة األرز( أ

التوسع في زراعة القمح( ب

زيادة خصوبة التربة ( ج

زيادة االعتماد علي المصارف( د



ا من أهم المشكالت االجتماعية التي يوجد بينها ارتباطا واضح-6

.............مشكلتي 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

الفقر والتعليم( أ

التعليم والعشوائيات( ب

العشوائيات واألمية( ج

البطالة واإلدمان( د



المنطقة المظللة علي الخريطة تشير الي منطقة انتاج معدن-7

................

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

الحديد( أ

الفوسفات( ب

النحاس( ج

الذهب( د



معظم تيارات الهجرة الداخلية تخرج من مناطق تمارس -8

................

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

النشاط الزراعي  ( أ

النشاط الصناعي  ( ب

النشاط التعديني  ( ج

النشاط السياحي  ( د



...............االهتمام بالتعليم الفني يساعد علي -9

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

القضاء علي األمية( أ

القضاء علي العشوائيات( ب

القضاء علي البطالة( ج

القضاء علي اإلدمان( د



بدراسة الهرم السكاني الذى أمامك -10

م يمكن استنتاج أسباب اتساع قاعدة الهر

.............السكاني إلى 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

ي مرور مصر بمرحلة االستقرار السكان( أ

د االنخفاض النسبي في عدد الموالي( ب

مية قدرة مصر على تحقيق برامج التن( ج

سنه18زواج األطفال أقل من  ( د



مال العامل األكثر تأثيرا في توطن زراعة بنجر السكر في ش-11

.......................الدلتا 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

توافر العمالة الزراعية( أ

وجود التربة الحصبة( ب

توافر الحرارة المرتفعة( ج

توافر الحرارة المعتدلة( د



ية أي من اآلتي يعتبر أفضل الحلول لمواجهة المشكلة السكان-12

...................

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

العمل علي تنظيم األسرة ( أ

القضاء علي العشوائيات( ب

تشجيع الهجرة الي الخارج( ج

وقف الهجرة الداخلية( د



أمامك خريطة إنتاج القطن في مصر -13

طن أكبر المحافظات إنتاجا للق: ادرسها ثم أجب 

...............  توجد في 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

مصر الوسطي( أ

مصر العليا( ب

مصر السفلي( ج

شمال الوادي( د



غم العامل الرئيسي في تركز السكان في منخفض الفيوم ر-14

..............وقوعه في الصحراء الغربية هو 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

ة الظروف السياسية والعسكري( أ

النقل والمواصالت( ب

التربة الخصبة( ج

المناخ المعتدل( د



... ……يقل السكان في األطراف الشمالية والغربية لمحافظه -15

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

البحيرة( أ

الغربية( ب

المنوفية( ج

سوهاج( د



تصل مياه نهر النيل الى منخفض الفيوم عبر ترعة -16

..................

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

االسماعيلية( أ

االبراهيمية( ب

النوبارية( ج

المحمودية( د



..............معظم انتاج القطن في مصر يأتي من -17

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

مصر السفلي( أ

مصر العليا( ب

مصر الوسطي( ج

الواحات المصرية( د



المنطقة المشار اليها بالسهم تعتمد الزراعة فيها علي -18

.............

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

األمطار الشتوية( أ

المياه الجوفية( ب

مياه نهر النيل ( ج

يةنهر النيل واألمطار الشتو( د



ة لمواجهة المشكلة السكانية البد من تشجيع الهجرة الداخلي-19

..................الي 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

بور سعيد( أ

القاهرة( ب

الوادي الجديد( ج

الجيزة( د



لزمن ترتبط وجود الفوسفات في حقل أبو طرطور بتكوينات ا-20

.................الجيولوجي 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

األركي( أ

األول( ب

الثاني( ج

الثالث( د



وذلك لمواجهة ( صنع في مصر ) أطلقت الدولة شعار -21

..................

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

استخدام اآلالت القديمة( أ

عزوف المستثمرين ( ب

ضعف القوة الشرائية( ج

سياسات اإلغراق( د



القة تعتبر العالقة بين خصوبة التربة والكثافة السكانية ع-22

...............

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

عكسية( أ

طردية( ب

ضعيفة( ج

سلبية( د



.............تتوافر المادة الخام الالزمة لصناعة الزجاج في -23

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

شرق الدلتا( أ

غرب الدلتا( ب

وسط الدلتا( ج

شمال الدلتا( د



أهم الحقول المنتجة للبترول والغاز الطبيعي معا توجد في-24

...................

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

الصحراء الغربية( أ

شمال الدلتا( ب

الصعيدجنوب( ج

غرب خليج السويس( د



أمامك الهرم السكاني لمصر عام -25

م ما توقعاتك للهرم السكاني في 2018

المستقبل ؟

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

انخفاض عدد اإلناث( أ

ارتفاع عدد الذكور( ب

نسبة كبار السناتخفاض( ج

ارتفاع نسبة قوة العمل( د



ي تظهر أثر المشكلة السكانية بالنسبة للنشاط الزراعي ف-26

.................

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

انخفاض إنتاجية الفدان( أ

العمالة الزراعية الغير مدرية( ب

قلة المصارف الزراعية( ج

تفتت الملكيات الزراعية( د



..................ترتبط زياده نسبة اإلعالة بـ -27

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

التركيب العمري للسكان( أ

تدهور المرافق( ب

قلة الموارد والخدمات( ج

التركيب النوعي للسكان( د



المناطق المظللة علي الخريطة  تشير الي أهم مناطق انتاج -28

في مصر............... 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

البترول( أ

الغاز الطبيعي( ب

الفحم( ج

الذهب( د



ة أي المحافظات اآلتية يتركز بها السكان بسبب عامل الترب-29

...................

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

المنوفية( أ

البحيرة( ب

الشرقية( ج

كفر الشيخ( د



ظة تصرف المياه الزائدة عن حاجة األراضي الزراعية في محاف-30

...............البحيرة عن طريق 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

مصرف المحيط( أ

مصرف إيتاي البارود( ب

مصرف بحر البقر( ج

مصرف زفتي( د



أمامك أربعة أشكال ألهرامات سكانية لدول مختلفة ادرسها -31

لين تزداد نسبة اإلعالة في الشك: جيدا لإلجابة عن السؤال التالي 

..............

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

أ و ب( أ

ج و د( ب

ب و ج( ج

أ و د( د



ة من المعادن التي تنتج من مناجم تقترب من الحدود الجنوبي-32

................لمصر معدني 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

الحديد والنحاس( أ

الرصاص والزنك( ب

المنجنيز والكروم( ج

الفوسفات والحديد( د



أكثر المحاصيل الزراعية اآلتية تأثرا بزيادة عدد السكان -33

................

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

القمح( أ

الفول( ب

قصب السكر( ج

األرز( د



بب تنخفض الكثافة السكانية في محافظة الوادي الجديد بس-34

..................عامل 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

المساحة( أ

الموارد( ب

التضاريس( ج

المناخ( د



رفع الصورة التي أمامك للقناطر الخيرية والتي لها تأثير علي-35

..............منسوب المياه الي 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

ترعة اإلبراهيمية( أ

ترعة النوبارية( ب

ترعة السوهاجية( ج

ترعة أصفون( د



مل من المناطق المتوقع زيادة تيارات الهجرة الداخلية إليها للع-36

.................في التعدين 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

سواحل بحيرة ناصر( أ

سواحل البحر األحمر( ب

سواحل بحيرة المنزلة( ج

الساحل الشمالي للدلتا( د



تمثل اهم مناطق إنتاج معدن 1المنطقة المشار اليها بالرقم  -37

.................

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

الحديد( أ

الكروم( ب

الذهب( ج

المنجنيز( د

1



يق تحاول الدولة خفض معدل النمو السكاني في الريف عن طر-38

..................

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

االهتمام بالتعليم( أ

تشجيع الهجرة ( ب

تطوير الزراعة ( ج

تنويع األنشطة( د



...............ارتبطت أهمية منطقة خليج السويس بإنتاج -39

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

الحديد( أ

الغاز الطبيعي( ب

البترول( ج

الفوسفات( د



المنطقة المظللة علي الخريطة  تشير الي أهم مناطق انتاج -40

في مصر............... 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

البترول( أ

ملح الطعام( ب

الفحم( ج

الذهب( د



في تباين عدد السكان في النصف الثاني من القرن العشرين-41

..................محافظة 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

دمياط( أ

السويس( ب

أسيوط( ج

المنيا( د



من العوامل التي ساعدت علي زيادة نسبة الذكور في المدن -42

................الكبرى 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

زيادة المواليد( أ

زيادة الوفيات( ب

الزيادة الطبيعية( ج

الزيادة الغير طبيعية( د



من خالل دراسة الجدول الذي أمامك من المتوقع أن تكون -43

.............هي محافظة ( ص ) المحافظة 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

المنيا( أ

الجيزة( ب

سوهاج( ج

أسوان( د



فادة من أهم المناطق التي تتطلب تدخال سريعا من الدولة لالست-44

.................منه منطقة 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

حديد جبال البحر األحمر( أ

فوسفات أبو طرطور( ب

المنجنيز في أم بجمة( ج

الجبس في رأس ملعب( د



وضع رقابة صارمة علي الموانئ والمطارات أحد مقترحات -45

................مواجهة 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

مشكلة اإلدمان وتعاطي المخدرات( أ

مشكلة البطالة( ب

مشكلة األمية( ج

مشكلة الفقر( د



ة أنه العامل المشترك بين المنطقتين المظللتين علي الخريط-46

..................تتركز بهما الصناعات 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

الغذائية( أ

البترولية والكيميائية( ب

الهندسية( ج

النسيجية( د



ن وعدد . م 100م نحو 2010إذا كان عدد سكان مصر عام -47

ن فكم يبلغ معدل النمو . م 90م يقدر بنحو 2000السكان عام 

السكاني السنوي؟  

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

%1( أ

%2( ب

%1.5( ج

%2.5( د



التوسع في استصالح األراضي يمكن الدولة من مواجهة -48

....................مشكلة 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

العشوائيات( أ

نقص الغذاء( ب

اه نقص نصيب الفرد من المي( ج

األمية( د



ن من مشروعات الري التي قامت بحجز مياه البحر المتوسط ع-49

..............االرتداد في نهر النيل مشروع 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

قناطر إسنا( أ

القناطر الخيرية ( ب

قناطر أسيوط( ج

قناطر إدفينا( د



ي نتيجة الهجرة الداخلية للسكان من المتوقع حدوث نقص ف-50

............... العمالة في محافظه

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

الجيزة( أ

الغربية( ب

االسماعيلية( ج

بور سعيد( د



ادن ترتبط المنطقة المشار اليها علي الخريطة بإنتاج أحد المع-51

  ...................

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

المنجنيز( أ

الفوسفات( ب

الذهب( ج

الحديد( د



................النشاط االقتصادي األكثر ارتباطا باألمية -52

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

النشاط الصناعي( أ

النشاط التعديني( ب

النشاط الزراعي( ج

النشاط التجاري( د



تمثل العامل المشترك بين كل من قصب السكر وبنجر السكر ي-53

....................في 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

موسم الزراعة( أ

شروط الزراعة( ب

األهمية ( ج

مناطق الزراعة( د



...........معظم المهاجرين من سكان شرق الدلتا الى يتجه-54

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

مدن القناة( أ

الساحل الشمالي( ب

مصر العليا( ج

الوادي الجديد( د



ل يتركز السكان في المراكز العمرانية المتباعدة على سواح-55

……......…محافظة 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

شمال سيناء( أ

اإلسكندرية ( ب

بور سعيد ( ج

االسماعيلية( د



...............يتركز السكان في محافظة المنوفية بسبب عامل -56

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

النقل( أ

األمطار( ب

التركيب الجيولوجي( ج

المناخ( د



..............الصورة التي أمامك ترتبط بـ -57

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

زيادة نسبة كبار السن( أ

الهجرة الخارجية( ب

الهجرة الداخلية( ج

زيادة نسبة األمية( د



من أهم المحافظات التي يرتفع بها نسبة اإلناث عن الذكور-58

.............  محافظة 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

القاهرة( أ

أسيوط( ب

الجيزة( ج

االسماعيلية( د



يس في تتضح األهمية االقتصادية للساحل الغربي لخليج السو-59

.............

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

انتاج المعادن( أ

وجود المدن الصناعية( ب

يتركز حقول الغاز الطبيع( ج

تركز حقول البترول( د



ي مصر أي أنواع التعليم اآلتية أكثر ارتباطا بالتقدم الصناعي ف-60

................

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

التعليم األساسي( أ

التعليم العالي( ب

التعليم فوق المتوسط( ج

التعليم الفني( د



ي العامل األساسي الذي يتحكم في وجود المراكز العمرانية ف-61

...............الصحراء الشرقية 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

السمات المناخية( أ

التربة الخصبة( ب

النقل والمواصالت( ج

األنشطة االقتصادية( د



...........توزيع السكان في مصر يتسم بـ  -62

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

التوزيع المتساوي( أ

االنتشار( ب

التمركز الشديد( ج

التجانس( د



ات المنطقة المظللة علي الخريطة تشير الي أهم مناطق الصناع-63

في مصر................ 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

المعدنية( أ

الخشبية( ب

البترولية( ج

الهندسية( د



العامل المسؤول عن مستوى الكثافة السكانية في محافظه-64

...........الوادي الجديد هو 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

المناخ( أ

المساحة( ب

التضاريس( ج

التربة( د



ي فصل   يترتب علي الرياح آثار سلبية بالنسبة للزراعة خاصة ف-65

....................

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

الخريف ( أ

الشتاء( ب

الصيف( ج

الربيع( د



ترتب علي الزيادة الطبيعية للسكان تناقص المساحات -66

.................المنزرعة من محصول 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

القمح ( أ

القطن( ب

األرز( ج

الذرة الشامية( د



أكثر األنشطة االقتصادية التي تأثرت بالهجرة الداخلية -67

.................

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

النشاط الزراعي ( أ

النشاط الصناعي( ب

النشاط التعديني( ج

النشاط السياحي( د



ة من أهم المحافظات استفادة بمياه ترعة اإلسماعيلية محافظ-68

.................

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

البحيرة( أ

كفر الشيخ( ب

المنوفية( ج

الشرقية( د



من أهم أسباب عدم كفاية اإلنتاج السمكي في مصر -69

.............

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

قصر أطوال السواحل( أ

كثرة تعاريج السواحل( ب

الزيادة الطبيعية( ج

الهجرة الخارجية( د



أمامك خريطة إنتاج القمح في مصر -70

مح أكبر المحافظات إنتاجا للق: ادرسها ثم أجب 

...............  توجد في 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

شرق الدلتا( أ

جنوب الدلتا( ب

غرب الدلتا( ج

شمال الوادي( د



.................الفرق بين التعداد السكاني واإلحصاء الحيوي -71

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

التعرف علي أعداد السكان( أ

التعرف علي التركيب النوعي( ب

التعرف علي حاالت الوفيات( ج

يةالتعرف علي الخصائص االجتماع( د



ين العمل علي تشجيع االستثمار ومنح تسهيالت للمستثمر-72

.................يساهم في حل مشكلة 

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

البطالة( أ

األمية( ب

العشوائيات( ج

دماناإل( د



يرجع السبب في زيادة معدل اإلعالة في مصر الي -73

...............

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

سوء توزيع السكان( أ

زيادة نسبة الفقر( ب

ارتفاع معدالت األمية( ج

تجةزيادة نسبة الفئة الغير من( د



................من أهم المشكالت التي تواجه المدن الكبرى -74

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

زيادة معدالت األمية( أ

نقص األيدي العاملة( ب

زيادة الوحدات السكنية( ج

توجود مناطق تفتقر للمرافق والخدما( د



من المؤشرات غير المؤثرة في الخطط االقتصادية لمصر -75

  ................

محمد جنيدي/ مستر (منهج إبريل ) مراجعة ليلة االمتحان ميةقناة االمتياز التعلي

التركيب النوعي( أ

التركيب العمري( ب

الكثافة العامة( ج

الكثافة الصافية( د
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